
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella målsättningar 
i årsredovisningar 

- En kvantitativ studie av svenska börsbolag 

Andreas Hamrén 
Nils Ryngmark 

2016 
 

Examensarbete, C-nivå, 15hp  
Företagsekonomi 

Ekonomprogrammet 
 
 

Handledare: Arne Fagerström 
Examinator: Stig Sörling 



 

 

Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Arne Fagerström för hans engagemang och 

feedback under studiens fortlöpande. Vi tackar även vår examinator Stig Sörling samt 

våra opponenter för den konstruktiva kritiken. Ett speciellt tack till vår tidigare 

skolkamrat och vän Jimmy Mattsson för hans stöd och tips. 

 

Tack! 

 

 

Högskolan i Gävle, januari 2016 

 

Andreas Hamrén 

Nils Ryngmark  

 

 

 

 

 

 

       

Andreas Hamrén   Nils Ryngmark  



 

 

Sammanfattning 

Titel: Finansiella målsättningar inom årsredovisningar – En kvantitativ studie av svenska 

börsbolag 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Andreas Hamrén och Nils Ryngmark 

Handledare: Arne Fagerström 

Datum: 2016 – januari 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och jämföra skillnader angående finansiella 

målsättningar i årsredovisningar samt hur förutbestämda faktorer påverkar dessa skillnader.   

Metod: Studien har en kvantitativ metod som utgår från en deduktiv ansats. Insamlingen av 

data har skett från årsredovisningar, som sedan ställts mot tidigare forskning och teorier. 

Dokumenten har granskats med en innehållsanalys för att sedan undersökas genom 

korrelationsanalyser som presenteras tillsammans med resultatet. De oberoende variablerna 

som studien utgått ifrån är bransch, storlek, antal styrelseledamöter, lönsamhet och 

skuldsättningsgrad. 

Resultat och slutsats: Studiens resultat tydliggör flertalet skillnader och likheter gällande 

finansiella målsättningar. De slutsatser som dras utifrån de statistiska testerna är att storlek 

och skuldsättningsgrad hade signifikanta samband med antalet finansiella målsättningar. 

Styrelseledamöter visade ett svagare samband, medan lönsamhet inte hade någon korrelation. 

Den deskriptiva variabeln bransch åskådliggjorde stora skillnader mellan segmenten och gav 

en bild av tillhörighetens betydelse för differensen.  

Uppsatsen bidrag: Det praktiska bidraget ger en bild över förekomsten av finansiella 

målsättningar på Stockholmsbörsen samt vilka typer av mål som är vanligast förekommande. 

Bidraget kan ge ett förslag till nynoterade bolag i uppbyggnadsfasen angående i vilken 

utsträckning marknaden presenterar målsättningar. Det teoretiska bidraget kan stärka 

intressent- och signaleringsteorins betydelse gällande frekvensen av målsättningar. 

Förslag till fortsatt forskning: Förslag till vidare forskning är att komplimentera studien 

med intervjuer, detta för att få en uppfattning av de bakomliggande faktorerna till utformandet 

av målsättningarna. Ett ytterligare förslag är att inkludera exempelvis den danska börsen som 

är liknande den svenska för att finna avvikelser mellan företagskulturerna.  

Nyckelord: Finansiella målsättningar, frivillig information, framåtblickande information, 

årsredovisningar, asymmetrisk information, intressentteorin, signaleringsteorin 



 

 

Abstract 

Title: Financial targets in annual reports – a quantitative study of swedish listed companies  

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Andreas Hamrén and Nils Ryngmark 

Supervisor: Arne Fagerström 

Date: 2016 - January 

Aim: The purpose of this study is to describe and compare differences regarding the financial 

objectives in the annual reports and how predetermined factors influence the differences. 

Method: This study has a quantitative method based on a deductive approach. Data have 

been collected from annual reports, which are then set against previous research and theories. 

The documents were reviewed by a content analysis then examined by correlation analysis 

and presented along with the results. The independent variables of the study were industry, 

company size, number of board members, profitability and debt ratio. 

Result and conclusion: The result of the study make clear majority of the differences and 

similarities regarding financial objectives. The conclusions drawn on the basis of the 

statistical tests are that the size and debt ratio have a significant correlation with the number 

of financial objectives. Board members showed a weaker correlation, while profitability had 

no correlation at all. The descriptive variable industry illustrated the large differences between 

the segments and gave a picture of the importance of industry affiliation. 

Contribution of the thesis: The practical contribution illustrates the occurrence of financial 

targets on the Stockholm Stock Exchange and the types of goals that are most common. The 

contribution may give proposals to new listed companies in the construction phase regarding 

the extent to which the market presents the objectives. The theoretical contribution can give 

strength to the importance of stakeholder and signaling theory regarding the frequency of 

objectives. 

Suggestions for future research: Suggestions for further research is to implement studies 

with interviews, in order to gain an understanding of the underlying incentives of the financial 

objectives. A further proposal is to include, for example, the Danish stock exchange that is 

similar to the Swedish in order to find similarities and differences between corporate cultures. 

Key words: Financial objectives, goals, voluntary information, forward-looking information, 

annual reports, asymmetric information, stakeholder theory, signaling theory.  
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1. Inledning 
 

Det inledande kapitlet presenterar en bakgrund till organisationers finansiella målsättningar 

inom årsredovisningar innehållandes användning, utveckling och relevans. Det inkluderar 

även en problemformulering som behandlar problemen inom området samt de 

frågeställningar som studien utgått ifrån. Kapitlet avslutas med arbetets syfte och 

avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Enligt Bruzelius och Skärvad (2000) kan en organisation definieras som en grupp människor 

med avsikt att förverkliga specifika mål. Därför kan organisationens mål ses som syftet med 

hela verksamheten (ibid). Detta målmedvetna samarbete mellan människor utgör 

organisationens kärna, vilket gör målsättningar till ett betydande och centralt begrepp inom 

forskningen angående organisationer (Flaa et al., 1998). 

 

Företags samspel med andra organisationer och grupper är av betydande vikt för att lyckas 

uppnå sina mål. Dessa externa grupper kan enligt Freeman (2010) identifieras som 

intressenter eftersom alla är beroende av företagets prestationer. Således definieras 

intressenter som en grupp eller en individ som påverkar, eller påverkas av, företagets 

prestationer (ibid). Clarkson (1995) anser mer specifikt att intressenter är de grupper som 

investerat antingen human eller finansiellt kapital och därmed bli riskbärande gentemot 

företaget. Denna risk styr i vilken mån intressenterna är villiga att följa företagets prestationer 

och publika information. 

 

Eftersom kommunikation och samspel med omgivningen är centrala aspekter för företags 

fortlevnad, är det således väsentligt att studera hur olika finansiella målsättningar 

kommuniceras till intressenter via frivillig framåtblickande information. Studier kring 

företagens frivilliga information till omgivningen är intresseväckande då det råder skillnader i 

hur den framförs och i vilken utsträckning den används. Alhazaimeh, Palaniappan, Almsafir 

(2014, s. 342) som refererar till (Botosan, 1997; Naser och Nuseibeh, 2003; Alsaeed, 2006) 

beskriver frivillig information som: 

 

“Voluntary disclosure means making public the financial and non-financial 

information regarding a firm’s operations without any legal requirement” 
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Företag har enligt Schuster och O´Connell (2006) under de senaste årtiondena ökat sin mängd 

av frivillig information vilket framförallt har synliggjorts inom årsredovisningar. Inom ramen 

för den frivilliga informationen ingår socialt ansvarstagande, miljöansvar, riskhantering och 

en mer utvecklad och detaljerad bolagsstyrning. De årliga rapporterna innehåller både 

obligatorisk och frivillig information, där den frivilliga delens mängd och relevans ökat i 

omfattning under senare tid (ibid). Dainelli, Bini och Giunta (2013) menar att sedan början av 

1990-talet har flertalet mallar skapats för hur företags årsredovisningar ska vara uppbyggda. 

För att öka pålitligheten för rapporternas innehåll ska företagens årliga prestationer tydligt 

framgå tillsammans med en berättande text om verksamheten. Genom utvecklandet av 

rapporternas frivilliga information har flertalet i-länder, som USA och Storbritannien, börjat 

införa krav på kommentarer från företagsledningen angående verksamheten och dess 

indikationer på lönsamheten. Därav har en del av den frivilliga informationen blivit 

obligatorisk (ibid). 

 

Denna ökning har inneburit att en mängd forskning gjorts kring ämnet, vars mål varit att 

försöka identifiera på vilka olika vis företagen använder den frivilliga informationen utefter 

trend och bransch (Slack och Shrives, 2010). En förklaring till att den frivilliga 

informationens relevans har ökat är dess koppling till kostnaden av det egna kapitalet och 

därmed även lönsamheten. En viktig faktor för en investerares riskhantering är enligt 

Hussainey och Mouselli (2010) att bedöma i vilken mån företag är benägna att lämna ut 

information. Denna information kan ses som en icke-diversifierbar risk och inkluderas inte i 

företagets betavärde (systematisk risk). De aktieägare med mindre publik information 

kommer därav kräva högre avkastningskrav då deras risk är högre (ibid). 

 

I årsredovisningar specificeras ofta målsättningar och förväntningar som en del av den 

frivilliga informationen, dessa kan både vara finansiella och icke-finansiella. Finansiella 

målsättningar kan exempelvis inkludera en ökning av företagets marginal, avkastning och 

tillväxttakt (Bernhardsson, 2002). För att skilja målsättningar från förväntningar är 

målsättningarna mer bundna i att uppfyllas och kräver därmed större åtaganden och 

engagemang för att fullföljas av företagen. Således kan en målsättning även skiljas från en 

förväntning genom att det finns en ovilja att överge eller sänka målet, medan en förväntning 

ses som en förhoppning om framtiden och kräver därmed inte samma målmedvetenhet 

(Impink, 2011).  
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1.2 Problemformulering 
 

Framåtblickande information är en prognos som inte nödvändigtvis måste ha någon påverkan 

på ett bolags aktiekurs och behöver därmed inte offentliggöras enligt rådande regelverk 

(Regelverk för emittenter, 2014). Denna sorts information kan innehålla finansiella 

målsättningar som därför inte blir tvingande att presentera för bolaget.  

Såväl frivillig information som obligatorisk information inom årsredovisningar är enligt 

Campbell och Slack (2008) ett ämnesområde som har flera fördelar att studera. Dock finns en 

skillnad i att den obligatoriska delen är lagbunden. Gemensamma fördelar finns i att den 

presenterade informationen inom årsredovisningar är offentlig och lättillgänglig och kan 

därför studeras med olika analysprogram. Den frivilliga informationen har dock fått utstå 

kritik från forskare som tvivlar på informationens relevans och användbarhet, men framför 

allt för bristen i sin betydelse gentemot investerare och analytiker (ibid). Trots denna kritik 

finns det ändå en mening i att forska kring ämnet, då frivillig information enligt Leuz och 

Verrecchia (2000) minskar informationsgapet mellan företag och intressenter. 

 

Varför kommunikationen av frivillig information skiljer sig åt mellan företag kan bero på en 

mängd olika anledningar. Enligt en tidigare forskning gjord av Alhazaimeh et al. (2014) 

studerades frivillig information som den beroende variabeln och hur den påverkas och 

korrelerar med en uppsättning oberoende variabler som är knutna till corporate governance 

(bolagsstyrning). Exempel på dessa är styrelseaktivitet (antal möten), styrelsens storlek (antal 

ledamöter), myndighetsägande (procentuellt ägande av aktierna), storägande (minst fem 

procent av totala aktieinnehavet) och antalet aktieägare (totalt). Ytterligare studier har påvisat 

detta samband mellan frivillig information och corporate governance (Collett och Hrasky, 

2005; Eng och Mak, 2003; Ho och Wong, 2001), där variablerna specifikt definierats av 

Meek, Roberts och Gray (1995) som ägarstruktur, storägande block, myndighetsägande och 

antalet styrelseledamöter. Frivillig information har även definierats som tre delområden: 

frivilliga strategier, icke-finansiell information och finansiell information (ibid). Hossain 

(2008) och Meek et al. (1995) menar att exempel på ytterligare variabler som kan användas 

för att undersöka varför mängden frivillig information varierar är bransch, lönsamhet och 

företagsstorlek, där utgångspunkten är att en högre lönsamhet kan vara positivt korrelerat med 

graden av frivillig information. Studiens oberoende variabler utgår således från tidigare 

nämnda faktorer som påverkar frivillig informationsgivning och består av bransch, storlek, 

antal styrelseledamöter, lönsamhet och skuldsättningsgrad.  
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Den frivilliga informationsgivningen kan teoretiskt beskrivas utifrån agentteorin, där denna 

studie använder en pedagogisk förklaring av hur finansiella målsättningar kan minska 

asymmetrin till företagens intressenter. Francis, Nanda och Olsson (2008) poängterar att 

flertalet tidigare studier visar på att mängden frivillig information borde reducera den 

asymmetriska informationen. Dock menar författarna att det finns komplimenterande 

forskning som visar att en motsatt effekt kan uppstå om informationen är irrelevant och kan 

således öka den asymmetriska informationen mellan företagsledningen och intressenterna 

(ibid). Impink (2011) betonar att kostnaden som uppkommer genom misslyckandet av att 

uppnå en målsättning kan bidra till skadat förtroende för företaget. Därför tenderar 

företagsledningar att prioritera arbetet med att uppnå dessa målsättningar. Denna ovilja i att 

överge målsättningarna kan därför minska den asymmetriska informationen, eftersom den 

därmed anses vara trovärdig. 

 

Agentteorin förklarar den teoretiska relationen mellan ägare (principaler) och företagsledare 

(agenter), medan den praktiska förklaringen till varför företag redovisar frivillig information 

kan förklaras av intressentteorin (Gray, Kouhy och Layers, 1995). Enligt teorin bör det 

undersökas vilka de potentiella mottagarna är och således identifiera företagets intressenter 

och dess relation till företaget. Deegan och Unerman (2011) ger exempel på intressenter som 

nuvarande och potentiella investerare, långivare, leverantörer, anställda, kunder, myndigheter 

och lokalsamhälle. Eftersom företag har flera intressenter med olika efterfrågan på 

information är det problematiskt för företagen att genom endast en rapport tillfredsställa alla 

intressenters behov. Signaleringsteorin är ytterligare en teori som kan förklara varför företag 

använder finansiella målsättningar. Teorin grundas i att företag medvetet vill signalera 

information till dess intressenter för att motverka en undervärdering av företaget (Campbell, 

2001). Enligt Connelly, Certo, Ireland och Reutzel (2011) är teorin användbar när det finns 

två parter, individer eller organisationer, med varierande tillgång till information och utgår 

således från att det finns informationsasymmetri mellan parterna.   

 

De tillvägagångssätt som existerar för att hantera finansiella målsättningar inom 

årsredovisningar är ett relativt outforskat område och påverkar aktieägarna och andra 

intressenter i stor utsträckning. Detta i kombination med hur omfattande företagets 

presentation av dessa målsättningar är inom rapporterna gör forskningsområdet 

intresseväckande. Eftersom årsredovisningar är obligatoriska för noterade aktiebolag och 

innehåller frivillig företagsinformation är dessa en relevant källa till jämförelse i denna studie.  
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I enlighet med en tidigare studie av Åkesson (2008) angående finansiella målsättningar har 

specifika mål valts ut i form av tillväxtmål, avkastningsmål, marginalmål, kapitalstruktursmål 

utdelningsmål samt övriga finansiella målsättningar.  Dessa utgör studiens beroende variabel.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att beskriva och jämföra skillnader angående finansiella 

målsättningar i årsredovisningar samt hur förutbestämda faktorer påverkar dessa skillnader.  

 

Forskningsfrågor som ligger till grund för studien och som behöver besvaras: 

 

I hur många av kategorierna tillväxt, avkastning, marginal, kapitalstruktur, utdelning och 

övriga finansiella mål publicerar företagen finansiella målsättningar? 

 

Vilka av faktorerna bransch, storlek, antal styrelseledamöter, lönsamhet och 

skuldsättningsgrad påverkar summan av finansiella målsättningar i årsredovisningar? 

 

1.4 Avgränsning 
 

 Empirin är avgränsad till börsnoterade företag på Nasdaq OMX Stockholm och dess 

segment Small-, Mid- och Large Cap.  

 Årsredovisningarna avgränsas till räkenskapsår 2014. De företag som har brutna 

räkenskapsår avgränsas till bokslut från första juni till sista december. 

 De oberoende variablerna begränsas till bransch, storlek, antal styrelseledamöter, 

lönsamhet och skuldsättningsgrad. 

 Detta examensarbete lägger ingen vikt i huruvida målen blir uppfyllda eller inte, utan 

mäter enbart antalet finansiella målsättningar i årsredovisningarna.  

 Endast målsättningar som innehåller kvantitativa finansiella mått tas i beaktande. 

 Med antalet målsättningar menas om målet förekommer eller inte i en kategori, där 

varje kategori sedan summeras till totala målsättningar. Således definieras antalet som 

bredd och inte mängden totala målsättningar.  

 Årsredovisningarna är avgränsad till endast koncernen i de fall det finns dotterbolag. 

 De bolag som enligt Nasdaq OMX Nordic tillhör branschen “financials” har 

exkluderats. Detta förklaras närmare i kapitel två.  
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1.5 Arbetets disposition 
 

Här presenteras arbetets upplägg innehållandes en sammanfattad beskrivning av de delar som 

utgör arbetet. 

 

 

Figur 1: Arbetets disposition 
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2. Metod 

 
I detta kapitel redogörs de strategier som styrt forskningsprocessen. Vidare följer en 

detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet för datainsamling och analys av empirin. 

Slutligen ges en reflektion kring kvalitetsbegreppen reliabilitet och validitet. 

 

2.1 Studiens positionering 
 

Enligt Deegan och Unerman (2011) finns det två dominerande inriktningar inom 

redovisningsteorin: normativ och positiv. Den normativa redovisningsteorin behandlar hur 

beteendet inom redovisning bör vara och den positiva redogör för hur redovisningsbeteenden 

är. IASB (International Accounting Standards Board) och FASB (Financial Accounting 

Standards Board) är exempel på normativ redovisningsteori som sätter standarder för hur 

verksamheter ska redogöra för sina räkenskaper. Deegan och Unerman (2011) menar att 

intressentteorin är exempel på positiv redovisningsteori då den behandlar vilka intressenters 

behov som specifikt tillfredsställs.  

 

Watts och Zimmerman (1990) menar att den positiva teorin ämnar ge en förståelse och 

förklaring kring olika företags val av redovisningsmetoder för att därefter kunna förutsäga 

metoderna. En central aspekt inom positiv redovisningsteori är att företagsledningar agerar 

utifrån att gynna sina egna intressen, vilket ligger till grund för skillnaderna i 

redovisningsmetoderna och de tekniker som används av ledningarna (ibid). Studien utgår 

ifrån en positiv (deskriptiv) ansats då syftet är att beskriva hur redovisningsmetoder tillämpas 

i praxis och sedan fastställa om förutbestämda faktorer har en inverkan på valen.  

 

2.2 Metodval 
 

Bryman och Bell (2013) nämner innehållsanalys som en kvantitativ metod där forskaren kan 

analysera primärdata i form av texter och dokument. Strävan i denna studieform är att på ett 

systematiskt och replikerbart vis kvantifiera dokumenten utifrån förutbestämda variabler och 

kategorier. Innehållet i dokumenten har studerats utifrån tre kriterier: autencitet som handlar 

om äkthet, trovärdighet som handlar om tillförlitlighet samt representativitet som innebär en 

generalisering till andra dokument. Denna typ av kvantitativ metod tillämpas i denna studie, 

då årsredovisningarna är de dokument som granskas med en innehållsanalys. 
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Styrkorna med en innehållsanalys är enligt Bryman och Bell (2013) att urvalet och 

kodningsschemat på ett tydligt sätt kan beskrivas av forskaren, vilket innebär en objektiv 

analysmetod som ger en möjlighet till vidare forskning. Innehållsanalysen är en 

forskningsmetod som gör att forskarens närvaro inte har betydelse för det som studeras och 

därmed intar forskaren en oberoende ställning. Dock anser Bryman och Bell (2013) att en viss 

tolkning från forskarna är praktiskt taget ofrånkomligt då synen på kunskap som forskarna 

besitter utgår ifrån specifika kulturer. Därmed ifrågasätts ståndpunkten att den gemensamma 

tolkningsgrunden är densamma mellan forskaren och skaparen av dokumenten. 

 

Vidare menar Bryman och Bell (2013) att det finns kritik gentemot innehållsanalyser i form 

av att forskningen aldrig kan bli bättre än de dokument som den bygger på. De tre tidigare 

nämnda kriterierna angående innehållsanalysen blir därför speciellt viktiga vid studier av 

företags årsrapporter. Det finns även svårigheter i att besvara syften innehållandes “varför-

frågor” då det enligt forskarna behövs intervjuer med författarna till dokumenten för att ha 

möjlighet att förstå motiven bakom dem. Detta kan uteslutande innebära flertalet spekulativa 

svar kring vilka orsaker som ligger till grund för innehållet i dokumenten. Innehållsanalyser 

har en tendens att vara ateoretiska eftersom tyngden läggs vid mätningarna och inte i samma 

utsträckning vid teorin (ibid). 

 

Den motsatta traditionen till den kvantitativa forskningsmetoden är enligt Bryman och Bell 

(2013) en kvalitativ metod, som innebär att forskaren fokuserar på ord istället för 

kvantifiering. Den kvalitativa traditionen försöker uppnå ett större djup och förståelse genom 

detaljrika tolkningar, jämfört med den generaliserande kvantitativa forskningen. Grunden i 

kvalitativ forskning är att ge insikt i beteenden och värderingar angående kontexten som 

forskningen bygger kring (ibid). Eftersom de finansiella målsättningarna i årsredovisningarna 

kan presenteras på varierande vis och således inte har en specifik utformning, kan en 

personlig tolkning inte uteslutas vid utformningen av kodningsmanualen. Studiens 

beskrivande variabel, finansiella målsättningar, definieras som ett mål innehavandes 

kvantitativa finansiella mått. Det innebär konkret att finansiella målsättningar som exempelvis 

“...mål är att generera långsiktig tillväxt och lönsamhet på ett ansvarsfullt sätt, för att 

aktieägarna på sikt ska få så hög avkastning som möjligt” (Betsson AB årsredovisning, 2012, 

s. 3) har exkluderats som en finansiell målsättning. Anledningen till detta var att den 

innehåller en subjektiv kontext som skulle behöva definieras för att bli mätbar. 
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Enligt Bryman och Bell (2013) hör vanligtvis den deduktiva teorin ihop med den kvantitativa 

vetenskapliga traditionen. Detta examensarbete har en deduktiv ansats med en kvantitativ 

metod som innebär ett objektivistiskt och positivistiskt angreppssätt där empirin består av 

numerisk data. Frågeställningarna har sin utgångspunkt i utvalda teorier och tidigare 

forskning som därmed utgör ett underlag för datainsamlingen. För att förtydliga jämförelsen 

mellan teori och empiri har en a priori-modell och undersökningsmodell använts för studiens 

variabler. Insamlingen av data är hämtad från företags årsredovisningar via en 

innehållsanalytisk metod för att ge en bild av svenska börsnoterade företags frivilliga 

information angående finansiella målsättningar. Innehållsanalysen är systematisk och objektiv 

i enlighet med Bryman och Bells (2013) riktlinjer där målsättningarna konkret mäts i antal. 

 

2.3 Tillvägagångssätt 
 

Den forskningsmetod som valts för denna studie är en innehållsanalys vars metod lämpar sig 

väl för att besvara studiens ställda forskningsfrågor. Metoderna är anpassade för insamling av 

numerisk data som hämtats och analyserats från årsredovisningar lämnade av bolag på 

Stockholmsbörsen (Bryman och Bell, 2013). Eftersom denna studie har flera forskningsfrågor 

och kvantitativ metod med en innehållsanalys har en tvärsnittsdesign tillämpats. 

Tvärsnittsstudien som metod är lämplig då studiens urval är brett och består av över 200 

bolag. Detta urval hade inte varit möjligt att studera vid en longitudinell studie eftersom 

datainsamlingen hade blivit alltför omfattande för ett examensarbete då den studeras över 

flertalet år. 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) är kodningsscheman och kodningsmanualer centrala verktyg 

vid en innehållsanalys. Ett kodningsschema innehåller alla de dimensioner som rör den 

undersökta variabeln och i denna studie har kodningsschemat endast utgått från en dimension, 

vilket beskriver antalet redovisade målsättningar. Kodningsmanualen består av direktiv och 

anvisningar för hur kodningen ska utföras som i denna studie innehåller sökord vilka är 

knutna till de finansiella målsättningarna. Huvudsyftet med denna manual är att underlätta för 

framtida forskning att replikera studien samt öka dess tillförlitlighet genom att visa 

transparens (Bryman och Bell, 2013). Kodningsmanualen beskrivs mer utförligt i stycke 2.7 

och finns bifogat i bilaga 1. 
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2.4 Datainsamling 
 

Enligt Bryman och Bell (2013) kan datainsamling ske på två olika vis, dessa är primär och 

sekundär datainsamling. Denna insamling av data skiljs åt genom att primärdata genereras 

och hämtas av forskaren medan sekundärdata exempelvis hämtas från teorier, tidigare 

forskning och dokument. Denna studie, som har en deduktiv ansats, har använt sekundärkällor 

i form av teorier och tidigare forskning för att sedan testa dessa mot den primära 

datainsamlingen som utgörs av årsredovisningarna. Även de oberoende variablerna har delvis 

skapats utifrån årsredovisningarnas primärdata, där exempelvis variabeln lönsamhet beräknats 

genom att ta årets rörelseresultat dividerat med omsättning. Skuldsättningsgraden har 

beräknats med totala skulder dividerat med totalt eget kapital. Variabeln styrelseledamöter har 

beräknats genom att summera antalet ledamöter som är presenterade i årsredovisningarna. 

Storleks- och branschindelningen har kategoriserats utefter Nasdaq OMX Nordics indelning 

av storlekssegment och branscher. I de fall där företagen har brutna räkenskapsår har bokslut 

från första juni till sista december studerats. Detta med anledning av att få representativ data 

genom att minimera risken för lagändringar mellan företagens räkenskapsår. De bolag som 

redovisar sina siffror i annan valuta än den svenska har växelkursen den 31 december 2014 

använts. Växelkurserna har hämtats från Avanzas (2015) valutadatabas där en avrundning till 

en decimal har gjorts. Växelkurserna var EUR/SEK (9,4), CAD/SEK (6,7), USD/SEK (7,8) 

och GPB/SEK (12,2).  

 

2.5 Population, urval och bortfall 
 

Denna studies population bygger på börsbolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Ett 

urval har sedan gjorts i enlighet med Bryman och Bells (2013) metod genom att exkludera 

branschen “financials” på grund av dess oproportionerliga siffror i jämförelse med de andra 

branscherna. Exempelvis har banker en väsentligt högre skuldsättningsgrad vilket gör att 

branschen inte är representativ i denna studies analys. Således utgörs denna studies urval av 

226 bolag listade på Small-, Mid- och Large-Cap. Bolag som eventuellt avnoterats efter att 

empirin samlats in den 23 november 2015 tas inte i beaktande. De branscher som studien har 

utgått ifrån är Nasdaq OMX Nordics indelning: Consumer Goods, Consumer Services, Health 

Care, Industrials, Materials, Oil & Gas, Technology, Telecom och Utilities.  



 

 11 

 

Diagram 1: Antal företag per bransch 

 

Som diagrammet visar finns det dock för få företag i vissa av branscherna vilket försämrar 

möjligheten till analys. Därav har branscherna reviderats till nedanstående tabell, där Oil & 

Gas har sammanslagits med Industrials, Utilities med Materials, och Telecom med 

Technology. Även Consumer Goods och Cunsumer Services har slagits ihop till en egen 

benämning “Consumer Goods and Services”, ibland förkortad till ”Consumer G & S”. Dessa 

är möjliga att slå ihop eftersom branscherna liknar varandra och således verkar dessa företag 

till stora delar inom samma område. 

 

Branschnamn Antal företag 

Consumer Goods and Services 52 

Health Care 34 

Industrials 80 

Materials 22 

Technology 38 

Totalt 226 

Tabell 1: Studiens branschindelning  
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De bortfall som förekommit i studien är kopplat till de bolag som har otillgängliga 

årsredovisningar. Dessa är Africa Oil, Beijer Alma, Coor Management Service Hold, Lundin 

Diamond Corp., Lundin Gold, NGEx Resources och Stora Enso.  

Orsaken att Stora Enso har exkluderats är på grund av att årsredovisningen är uppdelad i fyra 

olika delar vilket komplicerar innehållsanalysen samt jämförelsen. Enligt Bryman och Bell 

(2013) kan ett bortfall innebära att den data som försvinner från forskningen påverkar resultat 

genom att de skiljer sig från de kvarvarande, vilket kan leda till att urvalet inte längre blir 

representativt. Denna studies representativitet bör dock inte påverkas nämnvärt då endast sju 

av 226 bolag valts bort, vilket innebär ett bortfall på cirka tre procent av urvalet.  

 

2.6 Studiens variabler 
 

Syftet med detta arbete är att studera en beroende variabel och hur den påverkas av 

förutbestämda faktorer, för att sedan analysera deras korrelation. Enligt Bryman och Bell 

(2013) behövs en utformning av variablerna genom en operationalisering. Nedan följer en 

beskrivning av den beroende variabeln samt hur den operativt definierats och utformats.  

 

2.6.1 Beroende variabel 

 

Studiens beroende variabel finansiella målsättningar är en numerisk variabel som summerar 

företagens kvantitativa finansiella mål. Målen har enbart undersökts om de förekommer eller 

inte, således har studien inte lagt någon vikt om företag nämner ett och samma mål flertalet 

gånger. Varje delmål har sedan summerats till totalt antal mål. Vad som definieras som en 

målsättning i denna studie: 

 

 Målsättningen skall innehålla en kvantitativ siffra (med eller utan en procentsats). 

 Det är enbart ordet målsättning och inte närbesläktade synonymer som eftersökts. 

 Ord som syftar på förväntningar och ambitioner har exkluderats. 

 

Denna definition angående finansiella målsättningar minskar utrymmet för tolkning vilket 

minskar det subjektiva momentet och förankrar studien än mer till positivismens objektivitet. 

För att uppnå en mer detaljerad och deskriptiv statistik för vilka målsättningar som vanligast 

förekommer har målen delats in i flertalet kategorier. 
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Inspiration är funnen ur Åkessons (2008) licentiatuppsats där de finansiella målen är 

uppdelade i sex kategorier: tillväxt, avkastning, marginal, kapitalstruktur, utdelning och 

övriga finansiella mål. Om mål hamnat under samma kategori, som exempelvis tillväxtmål för 

resultat och organisk tillväxt, har endast ett av målen använts som tillväxtmål.  

 

 

Figur 2: Studiens målsättningar (Egen bild) 

 

Tillväxtmålet kan uttryckas som försäljningstillväxt, ökat resultat eller organisk tillväxt. Dessa 

avser i vilken takt företaget växer på årsbasis. Resultatet av tillväxtmålen ses oftast över en 

konjunkturcykel (Bernhardsson, 2002). 

   

Avkastningsmålet mäts i de flesta fall som räntabilitet på eget kapital. Ett annat sätt att mäta 

målet är genom räntabilitet på sysselsatt kapital, vilket visar verksamhetens resultat utan 

hänsyn till hur den är finansierad (Bernhardsson, 2002). 

 

Marginalmålet behandlar hur lönsamt företaget är med utgångspunkt i vinst per såld krona 

och mäts oftast över en konjunkturcykel. Målet berör företagens resultat i form av EBIT eller 

EBITDA som dividerats med årets omsättning (Bernhardsson, 2002). 
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Kapitalstrukturen beskriver hur företagen är finansierade i relationen mellan eget kapital och 

belånat (främmande) kapital. Detta kan beräknas genom soliditeten eller skuldsättningsgraden 

(Bernhardsson, 2002). 

  

Utdelningsmålet skiljer sig från resterande mål eftersom det inte är hänförligt till hur företaget 

har presterat, utan till hur vinsten i företaget ska fördelas i form av aktieutdelning. Åkesson 

(2008) menar att om företagen lyckas nå de andra målen kan de även dela ut en del av vinsten 

till aktieägare. Oftast anges detta i årsredovisningarna som en procentandel. 

 

Övriga finansiella mål är en mängd olika typer av mål som företag använder. Därför behövs 

en kategori som sammanställer de mål som används i liten utsträckning. För att nämna några 

exempel av vad som klassas som övriga finansiella mål finns resultatmål, försäljningsmål, 

räntetäckningsgrad och kassaflödesmål.  

 

2.6.2  Oberoende variabler 

 

Studiens oberoende variabler har baserats på tidigare forskning kring ämnesområdet frivillig 

information. Dessa beskrivs mer utförligt i teorikapitlet samt hur de är förankrade till 

teorierna med en undersökningsmodell. Studiens oberoende variabler är bransch, storlek, 

antal styrelseledamöter, lönsamhet och skuldsättningsgrad. 

 

2.7 Kodningsmanual 
 

Bryman och Bell (2013) menar att kodningsmanualen är innehållsanalysens lexikon vilken 

utgör instruktioner till de personer som ska utföra kodningen. I detta lexikon kategoriseras de 

sökord som berör framåtblickande finansiella målsättningar. Genom användandet av en tydlig 

kodningsmanual möjliggörs framtida replikeringar av forskningen. En upprepning av 

forskning kan bidra till en ökad tillförlitlighet om liknande resultat uppnås. Denna studie har 

utgått från tidigare forskning i uppförandet av kodningsmanualen för att öka reliabiliteten i 

arbetet. De nyckelord som denna studie sökt efter är delvis tagna från Hussainey, Schleicher, 

och Walker (2003) vars sökord använts i flertalet studier, vilket stärker dess tillförlitlighet. 

Det förkommer även egenskapade sökord som komplement för att kodningsmanualen ska få 

ytterligare koppling till ämnesområdet. Detta är gjort för att anpassa studien till den svenska 

börsen. 
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2.8 Dataanalys 
 

Bryman och Bell (2013) menar att i statistiska studier med flertalet variabler behövs 

univariat-, bivariat- och multivariatanalyser. I en univariatanalys studeras enbart en variabel 

med en deskriptiv ansats, vilket kopplas till den första forskningsfrågan som mäter antalet 

finansiella målsättningar. För att besvara den andra forskningsfrågan som fastställer om valda 

faktorer påverkar finansiella målsättningar, har varje oberoende variabel separat ställts mot 

den beroende variabeln genom en bivariatanalys. Avslutningsvis har det genomförts en 

multivariatanalys med en multipel regression som gemensamt visat hur de oberoende 

variablerna påverkat de finansiella målsättningarna. All analys har behandlats i programmet 

Minitab och alla statistiska modeller har bearbetats i Minitab samt Excel. 

 

2.9 Reliabilitet 
 

Inom forskning är det av stor vikt att visa reliabilitet i studier enligt Bryman och Bell (2013). 

Om studien upprepas vid ett senare tillfälle ska resultatet bli detsamma genom att på ett 

tydligt vis redogöra för hur studien gått tillväga och därmed visa transparens. Reliabilitet kan 

därför ses som ett mått på studiens tillförlitlighet och är således ett av de viktigaste 

kvalitetskriterierna som innebär om studiens slutsatser kan bekräftas eller inte. Bryman och 

Bell (2013) nämner tre beståndsdelar angående reliabilitet vilka är stabilitet, intern reliabilitet 

och interbedömarreliabilitet.  

 

Stabilitet innebär att om studiens urval mäts två gånger efter varandra, ska resultatet inte 

variera i någon större utsträckning. Enligt Åkesson (2008) har den frivilliga informationen 

ökat markant över tid vilket även har medfört förändringar i de finansiella målsättningarna. 

Därför kan således målsättningarnas stabilitet även de förändras på lång sikt eftersom trender 

i redovisningen kan påverka. Studiens samtliga oberoende variabler har tidigare använts inom 

forskningsområdet och stärker därför studiens stabilitet. Bryman och Bell (2013) beskriver 

intern reliabilitet som indikatorer vilka utgör en skala eller ett index (kodningsschema) som är 

tillförlitligt och följdriktigt. Eftersom den beroende variabeln finansiella målsättningar är ett 

objektivt begrepp och inte är uppdelad i ett index med flera scheman och indikatorer, uppnår 

denna studie hög intern reliabilitet. Den sista beståndsdelen interbedömarreliabilitet rör enligt 

Bryman och Bell (2013) ett subjektivt moment i datainsamlingen. 
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Detta är hänfört till de varierande tolkningarna som uppstår när flertalet observatörer är 

inblandade vid analys av data. Då denna studie innehar två författare minskar denna risk 

genom en detaljerad och specifik kodningsmanual samt genom studiens objektiva 

tillvägagångssätt.  

 

2.10 Validitet 
 

Validitet handlar om att forskaren verkligen mäter det begrepp som den avser att mäta. 

Bryman och Bell (2013) anser att validitet likt reliabilitet kan delas in i flera beståndsdelar: 

begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och ekologisk validitet. Begreppsvaliditet 

står för hur reliabelt ett visst mått är, detta innebär att mätningar av ett visst begrepp ska stå 

för det begreppet verkligen är ämnat för att mäta. Denna studie använder variabler från 

tidigare forskning inom ämnesområdet vilket stärker begreppsvaliditeten. Den interna 

validiteten handlar enligt Bryman och Bell (2013) om de slutsatser som dras utifrån ett kausalt 

samband mellan variabler är hållbara eller ej. Konkret bör forskaren undersöka om det enbart 

är variabel X som påverkar Y och inte utesluta att andra faktorer kan ge upphov till en viss 

korrelation dem emellan. Den interna validiteten stärks genom att tidigare forskning visar att 

de oberoende variablerna påverkar frivillig informationsgivning och inte tvärtom. Däremot 

kan ett visst samband finnas mellan de oberoende variablerna. Exempelvis kan det finnas en 

positiv relation mellan lönsamhet och företagsstorlek, där stora företag som passerat den 

expansiva tillväxtperioden tenderar att minska investeringar och istället bli “cash-cows” för 

att ge tillbaka vinster till ägarna (Kothler, Armstrong och Parment, 2011). 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) är extern validitet kopplat till generalisering, vilket innebär 

om huruvida resultatet från en studie kan generaliseras utöver den specifika 

undersökningskontexten. Denna studie har en extern validitet genom dess liknelser och 

generaliserbarhet gentemot liknande kulturella marknader. Den externa validiteten stärks även 

av det representativa urval som gjorts genom att enbart utesluta branschen “financials” (ibid). 

Den ekologiska validiteten är enligt Bryman och Bell (2013) hänförlig till att studiens resultat 

kan bli mindre valid genom att studien i sig påverkar studieobjekten. Den ekologiska 

validiteten är inte relevant i denna studie eftersom ingen interaktion med studieobjekten sker 

vid en innehållsanalys av dokument. 
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2.11 Korrelationskoefficient 
 

Enligt Bryman och Bell (2013) visar en korrelationskoefficient hur en variabel påverkas av en 

förändring i en annan variabel. Resultatet av en sådan koefficient kan anta ett värde mellan -1 

och 1, där -1 betyder att ett perfekt negativt samband finns och 1 att ett perfekt positivt 

samband finns. Det perfekta negativa sambandet förklarar att en förändring i ena variabeln 

orsakar en exakt lika stor förändring i den andra variabeln men åt motsatt håll. Det perfekta 

positiva sambandet innebär att en förändring i den ena variabeln resulterar i en förändring 

som är lika stor och i samma riktning i den andra (ibid).  

 

Denna studies kategorisering utav korrelationers styrkor utgår ifrån Dancey och Reidys 

(2011) definitioner. Författarna anser att en korrelationskoefficient vid 0 tyder på att inget 

samband finns mellan variablerna. Intervallet 0,1 - 0,24 anses ha ett svagt samband, men tyder 

på att en viss samhörighet ändå finns. Koefficienter mellan 0,25 - 0,6 innehar ett medelstarkt 

samband och slutligen visas ett starkt samband i intervallet 0,61 - 0,99. I sällsynta fall uppnås 

ett perfekt samband vid korrelationskoefficienten 1. Samtliga intervaller tillämpas även vid 

negativa samband (ibid). 

  

Bryman och Bell (2013) anser att signifikansnivån förklarar sannolikheten att ett 

slumpmässigt urval i en population differerar från medelvärdet. Studiens signifikansnivåer är 

reglerade till p-värde < 0,05 och p-värde < 0,01, där 0,05-nivån visar på ett tillförlitligt 

samband och 0,01-nivån ett mycket tillförlitligt samband.  

 

2.12 Källkritik 
 

Enligt Eriksson och Hultman (2014) är det inte källan som granskas, utan den data som är 

hämtad ur källan. Kritiken grundas i om den är representativ mot det som mäts (valid), om 

den är kopplad till vad som söks för att besvara forskningsfrågorna (relevans) och om den är 

tillförlitlig och fri från systematiska felvariationer (reliabel). Gentemot dessa tre kriterier bör 

författaren ha ett subjektivt förhållningssätt, där en analys av dessa visar hur starka 

slutsatserna blir i studien. Hur säkra källorna är kan kritiskt granskas utifrån fyra 

kvalitetsbegrepp nämnda av Eriksson och Hultman (2014): 

 

 Äkthet - behandlar källornas trovärdighet, är dem vad de utgör sig för att vara? 

 Samtidighet - tidssambandet mellan händelse och registrering. 

 Beroendeförhållande - i vilken utsträckning källorna är beroende av varandra. 
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 Tendenskritik - objektiviteten i källorna. 

 

Detta examensarbetes sekundärkällor är huvudsakligen vetenskapliga artiklar och tryckt 

litteratur inhämtade från databaserna Discovery, Google scholar och Scopus. Dock har en 

licentiatuppsats använts som inte till fullo uppnår samma kvalitetskrav som de vetenskapliga 

artiklarna och därav minskar dess tillförlitlighet en aning. Artiklarna i examensarbetet är noga 

utvalda genom en granskning av citeringar och “peer-reviewed”, vilket innebär att artiklarna 

granskats innan publikation. Detta medför att trovärdigheten och källornas kvalitet blir 

tillförlitliga, vilket stärker studiens teoretiska utgångspunkt. Dock är en stor del av tidigare 

forskning gjord på utländska marknader vilket medför att studien inte når fullständig 

trovärdighet.  

 

Den data som samlats in är uteslutande ifrån primära dokument i form av börsnoterade bolags 

årsredovisningar som hämtats från företagens respektive hemsidor. Utifrån Eriksson och 

Hultmans (2014) kvalitetsbegrepp angående källkritik kan studiens dokument för 

datainsamling anses vara valida. Äktheten uppnås genom att bolagen förhåller sig till 

lagregleringar och god redovisningssed. Samtidigheten är god därför att det inte föreligger 

mer än ett år mellan händelse och registrering då företag är tvingande till att redovisa årliga 

rapporter angående verksamheten (SFS 1995:1554; SFS 1999:1078).  

 

Företag har enligt Meek et al. (1995) tendenser att följa andra företags redovisningsmetoder, 

vilket inte utesluter att ett visst beroendeförhållande föreligger mellan årsredovisningarna. 

Mindre företag tenderar att ta efter större företags redovisningsstandarder, men även trender 

återfinns inom branscher där konkurrensförhållandet ger upphov till ett visst beroende. 

Tendenskriteriet uppnås dock inte till fullo när frivillig information studeras, eftersom 

företagets anställda som upprättar årsredovisningar kan ha incitament att visa en positiv bild 

av företaget till dess intressenter. Det som dock ligger till grund för denna studie är vad som 

anges i dokumenten, inte hur pass tillförlitlig denna information är eftersom ingen 

måluppfyllelse tas i beaktande (Eriksson och Hultmans, 2014).  
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3. Referensram 
 

Följande kapitel innehåller praktisk referensram, teoretisk referensram och förklarande 

variablers koppling till tidigare forskning. Kapitlet avslutas med en “a priori-modell” som 

förankrar variablerna till de teorier som studien utgått ifrån. 

 

3.1 Praktisk referensram 
 

För att skapa en grundläggande förståelse för syftet presenteras här praxis angående frivillig 

information, hur det används i praktiken samt vilka lagregleringar och krav som föreligger 

utformandet. Detta mynnar sedan ut i en beskrivning av hur finansiella målsättningar används 

i praktiken.  

 

3.1.1 Frivillig information 

 

Frivillig information (voluntary disclosure) är enligt Meek et al. (1995) det som företag 

kommunicerar utöver den del av informationen som är lagbunden. Denna kan presenteras via 

olika kanaler som exempelvis årsredovisningar, vilket denna studie bygger på. Informationen 

i årsredovisningarna har expanderat avsevärt vilket Åkesson (2008) påvisar i sin 

undersökning av svenska företag från år 1964 till 2004. Ett exempel är Electrolux vars 

årsredovisning år 1971 bestod av 40 sidor, där ungefär en fjärdedel utgjordes av icke-reglerad 

information. År 2004 var årsredovisningen 104 sidor lång innehållandes mer än tio finansiella 

målsättningar och den icke-reglerade informationen utgjorde mer än hälften av rapporten. 

Denna ökning av frivillig information styrks av Schuster och O´Connell (2006) som även 

poängterar att ytterligare information kan bli irrelevant och således skapa ett 

informationsöverskott till intressenter. 

 

Meek et al. (1995) nämner att frivillig informationsgivning har sina motiv i att tillgodose 

investerare med information för att minska deras osäkerhet och risk angående företaget. 

Eftersom noterade företag konkurrerar med andra företag på börsen vill de påverka bilden av 

dem själva genom en ökad mängd information för att vinna investerarnas förtroende gentemot 

de andra bolagen. Denna information kan öka investerarnas trovärdighet för bolaget och 

genom att sända ut en regelrätt och korrekt bild kan intressenter göra en kritisk värdering. 

Vidare anser Meek et al. (1995) att företagens frivilliga information inte enbart tillgodoser 

investerare utan även kunder, anställda och leverantörer som styr företagens rapporteringar. 
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Finansiella målsättningar är enbart en del av den frivilliga informationsgivningen. Meek et al. 

(1995) skriver att informationen kan inkludera strategier, företagets utveckling, aktierelaterad 

information och framåtblickande prognoser. Vidare kan det finnas skillnader i vad som räknas 

som frivillig information av orsaker som exempelvis vilket land och bransch företaget verkar 

inom. Meek et al. (1995) poängterade att branschtillhörighet hade stark signifikans med 

frivillig information och påverkade i vilken utsträckning den användes av företagen. Trender 

var även en faktor som hade inverkan på informationen vilket synliggjordes genom att de 

mindre företagen hade en tendens att ta efter de större företagens metoder och framställning 

av information. 

 

Makroekonomiska och andra yttre förhållanden har även dem påverkan på informationen. 

Meek et al. (1995) såg samband mellan lågkonjunktur och en ökning av delgiven information 

när företagen generellt var mer skuldsatta. Åkessons (2008) studie styrker även sambandet 

mellan skuldsättningsgrad och mängden frivillig information genom att företagen vill 

säkerhetsställa goda framtida finansieringsmöjligheter. Meek et al. (1995) fann även ett 

samband mellan mängden information och företagsstorlek, där större företag delgav mer 

information. En ytterligare orsak till att företag är benägna att släppa information är, utifrån 

ett investerarperspektiv, den asymmetriska informationen som föreligger gentemot 

företagsledningen. Hussainey och Mouselli (2010) menar att denna information är en viktig 

faktor för investerare i deras riskbedömningar och något som är icke-diversifierbart och som 

inte kan inkluderas i företagets betavärde. Grunden är att investerare med mindre information 

inte kan justera sina portföljer i samma omfattning som välinformerade investerare. 

Aktieägare som innehar mindre publik information har därmed högre risk, vilket ökar deras 

avkastningskrav från bolaget. Francis, Nanda och Olsson (2008) anser att det även går att 

implementera den frivilliga informationens betydelse för bolagets kapitalkostnad. De menar 

att frivillig informationsgivning borde reducera den asymmetriska informationen till 

aktieägarna och därför minska kapitalkostnaden (ibid).  

 

3.1.2 Finansiella målsättningar 

 

Finansiella målsättningar är en central aspekt inom organisationer eftersom dessa vägleder 

företag att sträva efter specifikt avsedda mål för verksamheten. Donaldsson (1985) poängterar 

att det är företagsledningens uppgift att sätta upp mål för organisationen för skapandet av 

framtida visioner och strategier. 
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Donaldson och Lorsch skriver: “More than anything else, organizational survival and growth 

are at the heart of every corporate objective because they are so important to the managers 

who frame them" (Donaldson och Lorsch, 1983, s. 48). 

 

De finansiella målsättningarna kan enligt Impink (2011) ses som en betydande 

signaleringsmekanism riktad till företagets intressenter. Författaren tillägger även att företag 

som presenterar finansiella målsättningar generellt är mer framgångsrika och lönsamma 

jämfört med företag som exkluderar dessa. Upptäckten var att företag som presenterade 

målsättningar hade en positiv korrelation till lönsamhet, vilket innebar att företag med 

finansiella målsättningar hade en högre avkastning till deras aktieägare. 

 

Studier kring området finansiella målsättningar har gjorts utifrån flera perspektiv. Jensen 

(2002) undersökte målsättningar och drog slutsatsen att endast ett distinkt mål är eftertraktat, 

något som även styrks av Cools och Van Praag (2003). De menar att få målsättningar är 

positivt korrelerat med företagets värdering och kommer således att leda till bättre lönsamhet 

genom användandet av ett distinkt och eftersträvande mål. Vilka målsättningar som bör 

prioriteras av företagsledningar har även undersökts i tidigare forskning (Sundaram och 

Inkpen, 2004). Författarna ansåg att aktieägarna var företagets viktigaste intressentgrupp och 

bör således sättas i första prioritet genom att sträva efter högre avkastning till aktieägarna. 

  

Denna studie utgår ifrån kvantitativa finansiella målsättningar som synliggörs i 

årsredovisningar och är således externa. Tidigare forskning har mestadels berört interna 

målsättningar, men Impink (2011) och Åkesson (2008) är undantag som studerat externa 

finansiella målsättningar inom området för frivillig information. Till skillnad från denna 

uppsats som är en tvärsnittsstudie, genomförde Åkesson (2008) en longitudinell forskning på 

svenska börsnoterade företag mellan åren 1964 och 2004. Studien upptäckte att mål som 

avkastning, marginal och aktierelaterade mål var vanligt förekommande. Åkesson upptäckte 

även att 14 av 16 företag använde finansiella målsättningar i slutskedet av forskningen, vilket 

innebar att antalet mål ökat avsevärt från starten år 1964. En ytterligare studie gjord av 

Törnqvist (1997) undersökte sex stora svenska transnationella företag och deras långsiktiga 

finansiella mål. Studien fann att fem av sex företag använde dessa målsättningar där 

räntabilitet på eget kapital var det mest förekommande målet. 
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3.1.3 Bolagsstyrning 

 

Det finns en mängd olika definitioner av bolagsstyrning (corporate governance) inom 

forskningen, men en bred och tydlig definition av ordets egentliga betydelse är gjord i OECDs 

(Organisation for Economic Co-operation and Development) principer från 2015: 

 

”Corporate governance involves a set of relationships between a company’s management, its 

board, its shareholders and other stakeholders. Corporate governance also provides the 

structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining 

those objectives and monitoring performance are determined.” (OECD, 2015). 

 

Som tidigare nämnts har inte alla investerare enligt Akerlof (1970) tillgång till samma mängd 

information angående olika företags kvalitéer. Detta leder till ”adverse selection” problemet 

vilket innebär att investerare med större mängd information får en fördel av att använda denna 

i sina investeringar. Detta problem kommer med stor sannolikhet att skapa djupare 

kapitalmarknadsmisslyckanden enligt Boubaker, Hamrouni och Liang (2015) när antalet 

transaktioner av välinformerade investerare ökar. Vidare leder detta till större 

transaktionskostnader, vidare spridning i analytikers prognoser (Zhang, 2006) samt en ökad 

kostnad av företagets kapital (Botosan, 1997). 

 

Enligt Chung, Elder och Kim (2010) kan bättre metoder för bolagsstyrning minska ”adverse 

selection-problemet” och informationsasymmetrin. Detta är enligt Jensen och Meckling 

(1976) kopplat till agentteorin genom dess teoretiska ramverk som studerar relationen mellan 

informationsasymmetrin och bolagsstyrningens mekanismer. Agentteorin menar att det är av 

stor vikt att den interna bolagsstyrningens mekanismer och metoder arbetar efter att chefer 

konstant ska se till aktieägares intressen, fatta beslut som maximerar företagets värde och 

skapa en transparent miljö gentemot externa intressenter (ibid). 

 

Fama och Jensen (1983) menar att styrelseledamöterna är den viktigaste mekanismen inom 

den interna bolagsstyrningen. Dessa ledamöters effektivitet beror till stor del på dess storlek 

och sammansättning. Enligt Jensen (1993) är en mindre styrelse effektivare i och med att 

informationsdelningen och beslutsfattarprocessen är enklare i en sådan struktur. Dock 

argumenterar Anderson, Mansi och Reeb (2004) för att en större styrelse säkerställer bättre 

övervakning av den finansiella redovisningsprocessen och ökar bolagets transparens. 
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Exemplet som Boubaker et al. (2015) tar upp är bevis från en studie gjord av Cai, Keasey och 

Short (2006) där företag i Storbritannien med stor styrelse visar på minskade problem med 

”adverse selection”. En ytterligare studie gjord av Attig (2007) angående kanadensiska 

företag visade att med spritt ägande och stor styrelse minskade informationsasymmetrin. 

 

Dock menar både Jensen (1993) och Jermack (1996) att styrelsen blir mindre effektiv när den 

växer i storlek med anledning av den minskande kontrollen över ledningen. Dessutom borde 

en mindre styrelse ta mer ansvar för att övervaka verksamheten än en större styrelse enligt 

Vafeas (2000). Fler ledamöter i en styrelse kan även resultera i långsammare agerande vid 

beslut som kräver en omedelbar aktion enligt Jensen (1993). Således när fler 

styrelseledamöter tillsätts förlorar styrelsen förmågan att agera direkt och avgörande i 

verksamheten, vilket leder till att företagets vice direktör enklare kan kontrollera styrelsen. 

Ledamöterna blir även mindre uppriktiga i deras kritik mot varandra, vilket även bidrar till 

mindre effektivt beslutsfattande (ibid). 

 

3.1.4 Årsredovisningskrav 

 

Åkesson (2008) menar att årsredovisningar är ett vanligt förekommande studieobjekt inom 

forskning kring frivillig informationsgivning. Dessa årsredovisningar innehåller både icke-

formellt reglerad och lagreglerad informationsgivning. Alla aktiebolag, vilket inkluderar 

börsbolagen, upprättar ett formellt dokument som exempelvis en årsredovisning. Denna är 

reglerad av både ÅRL (Årsredovisningslagen) och BFL (Bokföringslagen) som ställer krav på 

vad som ska presenteras. Enligt ÅRL 2 kap § 1 ska årsredovisningar innehålla en 

balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. Sedan 2014 skall även 

större företag inkludera en kassaflödesanalys (Lag 2014:542) och specifikt för börsbolag ska 

även en finansieringsanalys ingå. Dock finns det enligt ÅRL inga krav att finansiella mål eller 

mått måste redovisas. 

 

Denna studies företag är listade på Nasdaq OMX Stockholm och behöver därför även följa 

deras regelverk angående vad som skall ingå. I detta regelverk finns det krav på att företag 

ska upprätthålla god redovisningssed, förhålla sig inom svenska lagar och regler för 

kommunikation inom årsredovisningen, samt följa IFRS (International Financial Reporting 

Standards) reglerade redovisningsstandarder.  
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Företagen har även riktlinjer angående prognoser och framåtblickande uttalanden som ska 

presenteras på ett enhetligt och tydligt vis (Regelverk för emittenter, 2015). För att prognosen 

ska bedömas på ett korrekt sätt av marknaden bör de underliggande faktorerna framställas 

tydligt. 

 

Förväntar bolaget att informationen kommer att förändras avsevärt från tidigare prognoser 

och därmed bli kurspåverkande måste bolaget offentligt framföra informationen omedelbart. 

Dock föreligger det inget krav på att bolaget måste presentera en prognos, utan det är upp till 

bolaget att bedöma utifrån rådande lagstiftning i vilken omfattning dessa prognoser eller 

annan framåtblickande information måste upprättas. Den framåtblickande informationen kan 

innehålla finansiell information som inte behöver ha en direkt påverkan på aktiekursen 

(Regelverk för emittenter, 2015). 

 

3.1.5 Regleringar i börsens noteringsavtal 

 

Enligt Åkesson (2008) föreligger det genom lagstiftningen ett större krav på börsföretag, 

jämfört med andra företag, att lämna extern information. Detta grundas bland annat i det 

noteringsavtal som bolag måste skriva under för att kunna bli noterade på Stockholmsbörsen 

som idag drivs av företaget Nasdaq OMX. Noteringsavtalet är det tidigare nämnda ”regelverk 

för emittenter” som konstant utvecklas och i detta framgår det att bolagen ska följa gällande 

lagar, god redovisningssed etc. (Regelverk för emittenter, 2015). 

 

I detta avtal finns det specifika krav på finansiella nyckeltal som ska presenteras i en bilaga 

om aktiemarknadsinformation. Exempelvis framgår det att alla delårsrapporter måste 

presentera information angående nettoomsättning samt resultat efter skatt och per aktie. I 

noteringsavtalet finns det även en del kallad ”bullets”, där bolagen presenterar andra mått 

sammanfattat i punktform i inledningen av en rapport (Regelverk för emittenter, 2015). 

Avtalet ställer inga krav angående redovisning av finansiella mått, däremot rekommenderar 

det att bolagen ska förhålla sig till kraven angående nyckeltal framförda av normgivare som 

Sveriges Finansanalytikers Förening enligt Åkesson (2008). Det skall även framgå hur stora 

investeringar bolagen gjort under perioden (ibid). 
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3.1.6 FASB (Financial Accounting Standards Board) 

FASB (2015) har sedan år 1973 varit den utsedda organisationen inom den privata sektorn 

som framtagit standarder för den finansiella redovisningen, som styr framställningen av 

rapporter från icke-statliga verksamheter. FASBs uppdrag är att etablera och utveckla 

standarder för finansiell redovisning och rapportering. Dessa standarder är officiellt 

auktoriserade av Securities and Exchange Commission (SEC) och American Institute of 

Certified Public Accountants. Standarder som dessa är viktiga för att en ekonomi ska fungera 

effektivt eftersom beslut om allokering av resurser är starkt beroende av trovärdig, koncis och 

begriplig finansiell information (ibid). 

 

SEC (Securities Exchange Commission) är en organisation som har lagstadgad rätt att 

upprätta finansiella redovisnings- och rapporteringsstandarder för börsnoterade bolag under 

Securities Exchange Act från år 1934. Kommissionen har genom historien dock haft som 

policy att förlita sig på den privata sektorn i den mån som den klarar av att uppfylla ansvaret 

från allmänhetens intressen (FASB, 2015). 

 

FASB som organisation och informationen i sig är av betydelse för exempelvis investerare, 

långivare, revisorer och övriga intressenter som är i behov av finansiell information. FASB är 

oberoende av alla andra företag och professionella organisationer samt är en del av en struktur 

som består av FAF (Financial Accounting Foundation), FASAC (Financial Accounting 

Standards Advisory Counsil), GASP (Governmental Accounting Standards Board) och 

GASAC (Governmental Accounting Standards Advisory Council) (FASB, 2015). 

 

3.2 Teoretisk referensram 
 

För att förstå företags motiv till att kommunicera frivillig information har studien utgått ifrån 

agentteorin, signaleringsteorin och intressentteorin. Under nedanstående rubrik beskrivs 

varför samt hur dessa är kopplade till den teoretiska referensramen. 

 

3.2.1 Motivering av valda teorier 

 

Denna studie ämnar dels beskriva och jämföra skillnader angående finansiella målsättningar i 

publicerade årsredovisningar och dels hur förutbestämda faktorer påverkar skillnaderna. För 

att förklara av vilken anledning finansiella mål redovisas som frivillig information kopplas 

agent-, signalerings- och intressentteorin ihop med studiens resultat. Agentteorin har i studien 

en pedagogisk och teoretisk förklaring av den asymmetriska informationen mellan ägare och 



 

 26 

ledning (Eisenhardt, 1989). Studien utgår ifrån att det föreligger informationsasymmetri 

mellan företagsledning och ägare i enlighet med Impink (2011), där utgångspunkten i denna 

studie är att finansiella målsättningar kan minska informationsasymmetrin.  

 

Signalerings- och intressentteorin medför en möjlighet till triangulering av resultatet för att 

öka relevansen i studien (Saunders, Lewis och Thornhill, 2012). Intressentteorin är praktiskt 

kopplad till studien genom att den behandlar den relation som finns mellan företaget och dess 

intressenter (Freeman, 2010). Genom bland annat årsredovisningar tillgodoses intressenters 

behov av information som exempelvis finansiella målsättningar. Signaleringsteorin är även 

den praktiskt kopplad till frivillig information genom att företag vill signalera en sådan positiv 

bild som möjligt till intressenterna (Campbell, 2001). Denna teori kan därför förklara den 

beroende variabeln finansiella målsättningar, eftersom framåtblickande prognoser är en stark 

signaleringsmekanism gentemot marknaden. Tidigare studier har visat att företag som 

presenterar finansiella målsättningar generellt är mer lönsamma jämfört med företag som 

utesluter att presentera dessa (Impink 2011). 

 

3.2.2 Agentteorin 

 

Enligt Eisenhardt (1989) behandlar agentteorin (agency theory) relationen mellan 

företagsledningen (principalen) och aktieägarna (agenten) i en organisation. Under 60- och 

70-talet upptäckte olika forskare inom ekonomi den gemensamma riskdelningen bland 

individer och grupper. Denna riskdelning kan medföra problem som uppkommer när 

samarbetande parter har olika attityder gentemot risk. Agentteorin berör enligt Jensen och 

Meckling (1976) även denna risk genom agentproblemet som innebär att dessa samarbetande 

parter har olika inställning till målsättningar och arbetsdelning. Mer specifikt menar 

författarna att denna relation handlar om att ena parten (principalen) delegerar arbete till en 

annan part (agenten), som sedan utför uppgiften. 

 

Eisenhardt (1989) menar att agentteorin arbetar för att lösa två problem tillhörande denna 

relation. Det första handlar om när det uppstår en konflikt mellan principalen och agenten 

angående de mål och önskningar som finns och det är svårt eller dyrt för principalen att 

kontrollera att agenten verkligen utför det arbete som är tilldelat denne. Det andra berör den 

riskdelning som uppstår när principalen och agenten har olika attityder gentemot risk. De 

olika attityderna kan innebära att parterna kan föredra olika åtgärder gentemot denna delning 

med anledning av deras riskpreferenser (ibid). 
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Agentteorin handlar enligt Eisenhardt (1989) även om separationen mellan ägande och 

kontroll, där det finns två olika typer av forskning. Dels den positiva och dels principal–agent 

relationen, där de båda har en gemensam utgångspunkt för analys i form av kontraktet mellan 

principalen och agenten. Den positiva forskningen utgår ifrån att identifiera situationer där 

principalen och agenten kan ha skilda uppfattningar om målsättningar, för att sedan beskriva 

styrningsmekanismen som begränsar agentens självbetjänande beteende. Forskare av denna 

typ har enligt Eisenhardt (1989) i stor utsträckning fokuserat på speciella situationer mellan 

ägare och styrelser i stora publika organisationer. Den andra typen, principal–agent relationen, 

har sitt fokus i hur verksamhetens resultat kan maximeras med hjälp av metoder som 

förhindrar agentproblemet och som skapar incitament som bidrar till att agenten arbetar i 

fördelaktiga sätt gentemot organisationen. Det kan alltså enligt Jensen och Meckling (1976) 

uppstå både en intressekonflikt och ett moraliskt dilemma angående risker mellan dessa parter 

när agenten inte strävar efter att maximera vinsten för principalen, utan arbetar utefter eget 

intresse och egen vinning. 

 

Adams (1994) menar att denna teori även har en grund i den asymmetriska information som 

kan uppstå där agenten har mer information än principalen. Detta kan ha en negativ inverkan 

på principalens förmåga att effektivt bedöma om agenten har fullföljt kontrakten mellan 

parterna eller inte. Adams (1994) benämner problemen som ”moral hazard” och ”negativt 

urval”, där det förstnämnda handlar om intressekonflikten och det andra om att principalen 

inte har tillgång till all tillgänglig information som krävs vid ett beslutsfattande. Detta kan 

leda till att denne fattar fel beslut sett ur företagets synvinkel genom den negativa 

informationssymmetri som råder vid tidpunkten. Adams (1994) först benämnda problem kan 

kopplas till Jensen och Mecklings (1976) kostnad för att kontrollera att agenten arbetar utifrån 

principalens intresse och inte det egna. 

 

3.2.3 Asymmetrisk information 

 

Connelly et al. (2011) menar att information påverkar processen av beslutsfattande hos 

individer i hushåll, affärsvärlden och myndigheter. Beslutsfattandet hos individer har sin 

grund i publik information (som är fritt tillgänglig) och privat information (som endast några 

få individer innehar). Stiglitz (2002) har definierat uppkomsten av asymmetrisk information 

som att olika individer vet olika saker. Genom den privata informationen ökar asymmetrin 

mellan dem som har informationen och dem som skulle kunna fatta bättre beslut om de hade 
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tillgång till samma information. Connelly et al. (2011) tar de facto upp att Stiglitz tillsammans 

med Akerlof och Spence vann Nobels ekonomipris 2001 för deras forskning angående 

information inom ekonomi. 

 

Vidare nämner Stiglitz (2000) att det finns två huvudtyper av information där asymmetrin är 

extra betydande: information angående kvalité och information angående avsikt. Den 

förstnämnda innebär att en part inte är fullt medveten om egenskaperna hos en annan part och 

den andra om att ena parten är bekymrad över en annan parts beteende eller avsikt till 

beteende enligt Elitzur och Gavious (2003). Stora delar av den forskning som gjorts om 

informationsasymmetri angående beteende och avsikter handlar enligt Jensen och Meckling 

(1976) om incitament som verktyg för att minska den potentiella ”moral hazard” som resultat 

från en individs beteende. 

 

Akerlof (1970) menar att den asymmetriska informationen berör en situation där olika aktörer 

på en marknad innehar olika mängder av information. Författaren var den förste att identifiera 

problematiken angående informationsasymmetri, där han identifierade hur bilmarknaden 

påverkades av asymmetrin mellan säljare och köpare. Denna problematik infinner sig då en 

säljare av en begagnad bil har mer information om bilen än vad köparen har, vilket kan leda 

till ett övertag för säljaren i och med den bredare kunskapen i situationen. I ett sådant fall kan 

säljaren utnyttja att köparen har mindre information om bilens kvalité och därmed kunna ta ett 

överpris. Har däremot köparen denna information om bilens kvalité och säljarens intention att 

sälja den till ett överpris kvarstår, kommer denne inte att vilja betala priset som då anses för 

högt. 

 

Akerlof (2002) nämner dessa bilar vars kvalité är sämre som ”lemons” (citroner), vilket blivit 

ett vanligt förekommande begrepp inom företagsekonomin. Problematik liknande detta 

angående asymmetrisk information och nämnda exempel angående kvalitén på bilar 

betecknas ofta enligt Akerlof (1970) som ”snedvridet urval” (adverse selection).  Denna 

asymmetriska information kan även uppstå på en marknad när en köpare har tillgång till mer 

information än andra köpare på samma marknad. Akerlof (2002) poängterar dock att den 

asymmetriska informationen även kan uppkomma på andra marknader, som exempelvis på 

Stockholmsbörsen vars fokus denna studie har. 
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Akerlofs (1970) exempel angående bilarna och det ”snedvridna urvalet” går därför att 

associera till aktiemarknaden genom det som Hughes (1986) nämner om hur utomstående 

investerare värderar ett bolags aktie. Aktiemarknaden fungerar genom att företag säljer delar 

av sitt bolag till externa investerare för att få in kapital som går till att utveckla verksamheten. 

I en sådan situation vet de interna aktörerna mer än de externa om företagets kvalité och 

därmed skapas en situation där informationsasymmetri råder. 

 

Enligt Core (2001) kan den asymmetriska informationen minskas med hjälp av att företag 

lämnar mer information angående verksamheten genom exempelvis finansiella rapporter. 

Författaren skiljer även mellan företag med hög och låg tillväxt, där tillväxtföretagen har mer 

behov att lämna mer information till investerare för att minska informationsasymmetrin. 

Företag med låg tillväxt och som därmed har små investeringsmöjligheter behöver dock inte 

lämna ut lika mycket information för att hålla en låg asymmetri gentemot investerarna. 

 

Dock menar Core (2001) att det finns kostnader som är kopplade till att lämna ut stora 

volymer med information till investerare, exempelvis proprietärkostnader och kostnader för 

minskade incitament. Företaget ställs därmed inför ett val av att minska den asymmetriska 

informationen och riskera högre kostnader för att finna den mest gynnsamma volymen av 

informationsgivning. Core (2001) anser dock att även om företaget uppnår den optimala 

volymen finns en risk för manipulation. Har bolagsstyrelsen incitament att manipulera 

utlämnanden av information och hela marknaden är medveten om detta, kan en situation där 

bolaget väljer att inte lämna ut någon information alls uppstå. Denna situation kan 

sammankopplas med den Akerlof (2002) problematiserade om ”citronerna”.      

 

3.2.4 Signaleringsteorin 

 

Signaleringsteorin grundades av Spence (1973) för att undersöka hur företagens signaler av 

finansiell och frivillig information påverkar marknaden. Signalering av frivillig information är 

enligt Campbell (2001) ett verktyg företag använder för att kommunicera ett överskott av 

information som inte är lagbunden eller reglerad. Motiven är att sända signaler till marknaden 

för att motverka en undervärdering av företaget. 

 

Connelly et al. (2011) poängterar att signaleringsteorin är användbar att tillämpa när det finns 

två parter (individer eller organisationer) med varierande tillgång till information. Således 

utgår teorin enligt Watson, Shrives och Marston (2002) ifrån att det föreligger 
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informationsasymmetri mellan företag och dess intressenter, där företagen besitter mer 

information. Signalering beskrivs av Connelly et al. (2011) som en process innehållandes fyra 

steg med två parter: signaleraren (företaget) och mottagaren (intressenten). Processen inleds 

med att ett företag har underliggande information angående en produkt eller tjänst som sedan 

skickas ut som en signal till mottagaren vilket därefter analyseras och tolkas. Avslutningsvis 

ges feedback angående informationen tillbaka till företaget, vilket för börsnoterade företag 

kan återspeglas genom förändringar i aktiekursen.  

 

 

Figur 3: Signaleringsprocessen (Egen bild) 

 

För att uppnå en djupare förståelse för företags signalering bör det undersökas vilka 

ledningens underliggande incitament är angående dessa. Watson et al. (2002) anser att 

högkvalitativa företag har en vilja att särskiljas från resterande företag genom att skicka 

signaler till marknaden i form av frivillig information. Kvalité är ett centralt begrepp inom 

signaleringsteorin som Connelly et al. (2011) tolkar som den underliggande förmågan 

företagen har att uppfylla mottagarnas behov eller krav av den skickade signalen. 

Watson et al. (2002) menar att det finns incitament från företagsledningar att visa bättre 

resultat än dess konkurrenter, men även en vilja att överträffa och förbättra företagets tidigare 

prestationer. Trovärdigheten av signalerna är av ytterst vikt, då Watson et al. (2002) fastställer 

att om signalerna tolkas som falska kan efterföljande information ses som icke trovärdig. 

 

Impink (2011) skriver om kommunikation med utgångspunkt från företags framåtblickande 

information, där företagsledningar möter två osäkerheter i uppförandet av detta. Först en 

osäkerhet angående hur företagens intressenter reagerar och tolkar prognoserna och sedan en 
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osäkerhet om dessa prognoser kan bli uppfyllda eller inte. Graham, Harvey och Rajgopal 

(2005) genomförde intervjuer med ekonomichefer angående synen på finansiell rapportering, 

där resultaten visade att cheferna ansåg att det var av yttersta vikt att uppnå de finansiella 

prognoserna. Att inte uppnå de egna målsättningarna ansågs sämre än att missa utomstående 

analytikers prognoser, eftersom det visade svaghetstecken i avsaknad av kontroll av företaget. 

Vidare poängterar Graham et al. (2005) att ekonomichefer tenderar att föredra jämna vinster 

över tid jämfört med rörliga och volatila vinster mellan åren. Orsaken var oförutsägbarhet 

gentemot investerarna, att inte uppnå en målsättning eller en vinstprognos ansågs leda till 

turbulens i företagets aktie samt större kostnader för bolaget på kort sikt. Marknadens 

förmåga till överreaktion av företagets signaler är även hänfört till en tidigare studie av 

utdelningspolicys (Brav, Graham, Harvey och Michaely, 2005). Studien visade att starka 

aktieprisreaktioner driver företagsledningar till att utföra extrema åtgärder för att inte minska 

utdelningen jämfört med året innan, vilket bevisar företagsledningars incitament att leva upp 

till marknadens förväntningar. 

 

3.2.5 Intressentteorin 

 

Enligt Flak och Rose (2005) härstammar intressentteorin från 1930-talet, men det var först år 

1984 med Freemans publicering av sin bok "Strategic Management: A Stakeholder 

Approach" som teorin fick sitt genombrott. Boken innehöll alternativa strategier för ledningar 

att svara för den ökade globaliseringen och dess påverkan på affärsverksamheter. Inom teorin 

finns flera olika sätt att definiera intressenter, där Freemans (2010) definition är att en 

intressent är en grupp eller individ som påverkar eller påverkas av organisationens 

målsättningar. Detta synsätt innebär att en stor mängd potentiella grupper kan innefattas som 

företagets intressenter, vilket medför påtryckningar och praktiska problem för 

företagsledningen när det finns en stor mängd intressenter att tillfredsställa med information. 

Mitchell, Agle och Wood (1997) definierar däremot intressenter med en snävare synvinkel 

och anser att det bör finnas riskbarriärer för att en grupp skall inkluderas som intressent. Ingår 

det inget element av risk i relationerna mellan företaget och intressenten finns således ingen 

relation. 

 

Enligt Clarkson (1995) kan intressenter bli indelade i primära och sekundära grupper, där de 

primära intressenterna vanligtvis inkluderar finansiärer, ledningar, anställda, kunder, 

leverantörer och lokalsamhälle. Dessa grupper är i hög utsträckning oberoende av varandra, 

men samtliga har en direkt påverkan på företagets prestationer. Vidare anser Clarkson (1995) 
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att sekundära intressenter berör företaget i den utsträckning att de inte kan påverka dess 

överlevnad och därför kan exempelvis media vara en intressent då de har förmågan att utöva 

inflytande på bolaget genom offentliga åsikter. 

 

Deegan och Unerman (2011) beskriver den normativa synen på intressenter vilken innebär att 

alla intressenter till företaget har vissa rättigheter som måste tas i beaktande. Ett exempel är 

företagsinformation som genom ett normativt synsätt skall distribueras till samtliga 

intressenter även då den inte efterfrågas. Denna normativa inställning styrs därför av en 

ansvarsdriven modell och således anses rättigheter till information vara viktigare än behovet 

av information.  Ur ett positivt synsätt har intressenter olika betydelse för företaget, vilket är i 

motsats till den normativa. Synen har sitt ursprung i empiriska undersökningar där en studie 

utförd av Owen, Gray och Bebbington (1997) undersökte företagsledningars syn på vilka 

intressenter som prioriterades till att få ta del av social- och miljörelaterad 

företagsinformation. Undersökningen visade att aktieägarna var den viktigaste gruppen att få 

ta del av denna information, vilket innebär att det normativa synsättet inte är hänförligt till 

praktiken där alla intressenter skall prioriteras. 

 

3.3 Tidigare forskning och förklarande variabler 
 

För att operationalisera studien har fem variabler valts utifrån teorier och tidigare forskning, 

vars uppgift är att förklara hur företags egenskaper påverkar de finansiella målsättningarna. 

Denna del av referensramen inleds med en a priori-modell samt en detaljrik beskrivning av 

varje variabel, för att sedan avslutas med en undersökningsmodell.  
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3.3.1 A priori-modell 

 

I a priori-modellen nedan illustreras de variabler som undersökts i studien och hur de är 

förankrade till de teorier som studien utgått ifrån. Efter modellen följer en djupare beskrivning 

av varje enskild variabel. 

 

 

Figur 4: A priori-modell 

 

3.3.2 Bransch 

 

Variabeln bransch har varit aktuell i tidigare forskning inom frivillig information där studier 

visat en deskriptiv bild av hur företagen utifrån olika branscher delgivit information (Meek et 

al., 1995). Exempelvis har det framkommit att handelsföretag publicerar mindre frivillig 

information jämfört med andra branscher. Orsaken till att informationen kan differera mellan 

olika branscher finns i de interna normer och rutiner som branscher kan inneha (Gibbins, 

Richardsson och Waterhouse 1990). Detta orsakssamband finns exempelvis i detaljhandeln 
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där intressentteorin har inverkan genom att konsumenter påverkar företag att ge information 

angående varors ursprung och tillverkningsprocess. Med detta som utgångspunkt har studien 

använt variabeln med en deskriptiv ansats för att visa hur finansiella målsättningar differerar 

mellan olika branscher på Stockholmsbörsen. 

 

3.3.3 Storlek 

 

Enligt Hackston och Milne (1996) ökar företagens allmänna intresse från omgivningen när 

företagen ökar i storlek, vilket även medför att mängden intressenter ökar när företagens 

samhällspåverkan blir större. Företagens påverkan på samhället leder således till ett större 

informationsbehov från externa intressenter. Detta stärks av Freemans (2010) definition, där 

varje individ eller grupp som påverkar eller påverkas av ett företags målsättningar inkluderas 

som en intressent. Sambandet mellan storlek och mängden information ett företag redovisar 

har studerats i flertalet tidigare studier (Hossain, 2008; Botosan, 1997; Meek et al., 1995), där 

resultatet visat positiv signifikans mellan mängden delgiven information och företagsstorlek. 

Tidigare forskning har använt storlek som oberoende variabel för att se dess påverkan på 

måluppfyllelsen (Kim och Shi, 2011; Impink, 2011). Denna studie tar dock 

inte måluppfyllelsen i beaktande, utan förklarar enbart det kausala sambandet mellan 

företagsstorlek och antalet finansiella målsättningar. Variabeln storlek utgörs i denna studie 

av företagens totala tillgångar som återfinns i balansräkningen.  

 

Antagande 1: Större företag presenterar generellt fler finansiella målsättningar i 

årsredovisningen. 

 

3.3.4 Antal styrelseledamöter 

 

En förklarande orsak till hur information hanteras av företag beror på hur bolagen styrs. 

Corporate governance (bolagsstyrning) har därför använts som en förklaringsmodell för den 

informationsasymmetri som föreligger mellan styrelse och ledning och har i sammanhanget 

använts för att förklara varför den frivilliga informationen skiljer sig mellan företagen 

(Jensen, 1993). När styrelsen växer i storlek anser Jensen (1993) och Yermack (1996) att den 

blir mindre effektiv i sitt beslutsfattande och därmed minskar kontrollen över ledningen. I 

vissa företag är stora delar utav styrelsen även aktieägare och blir således intressenter då de 

vill få högsta möjliga avkastning på sin investering i bolaget. Därför förklarar intressentteorin 

stora delar av kopplingen mellan företags frivilliga information och antalet styrelseledamöter. 
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Vissa grupper av intressenter är mer centrala att tillgodoses med företagsinformation eftersom 

de har stor påverkan på företagets fortlevnad. Styrelsen är en sådan viktig grupp (primary 

stakeholder) och kan således påverka ledningen att ge ut mer frivillig information (Clarkson, 

1995). 

 

Orsaken till att denna variabel valdes var dess förankring till corporate governance 

(bolagsstyrning) som enligt tidigare studier påverkar företagens informationsgivning (Eng och 

Mak, 2003; Ho och Wong, 2001; Collett och Hrasky, 2005). Fama och Jensen (1983) anser att 

den viktigaste mekanismen inom corporate governance är storleken på styrelsen. Denna studie 

har summerat antalet styrelseledamöter ur företagens årsredovisningar där 

arbetstagarrepresentanterna har exkluderats. 

 

Antagande 2: Företag med fler styrelseledamöter presenterar generellt fler finansiella 

målsättningar i årsredovisningen. 

 

3.3.5 Lönsamhet  

 

Skälen till att redovisa frivillig information har som tidigare nämnts en nära förankring till 

företagens kostnad av det egna kapitalet genom att informationen minskar asymmetrin mellan 

olika parter (Hussainey och Mouselli, 2010). I studien utförd av Meek et al. (1995) hittades en 

positiv korrelation mellan lönsamhet och informationsmängd, således var företagen generellt 

mer lönsamma när det förelåg en hög grad av öppenhet. Sambandet förklarades genom att 

företag som informerade mer kunde sänka sin kapitalkostnad genom att minska den 

asymmetriska informationen (ibid). I detta går det enligt Connelly et al. (2011) att finna ett 

förklarande samband genom signaleringsteorin, vilken är central när två individer eller 

grupper har olika mängd information. Watson et al. (2002) menar därför att lönsamma företag 

vill diversifiera sig gentemot sina konkurrenter genom att till marknaden signalera 

konkurrensmässiga fördelar som exempelvis hög lönsamhet. Författarna poängterar vidare att 

det kan finnas incitament för dessa företag att utveckla och förbättra företagets tidigare 

prestationer (ibid). I denna studie har därför de finansiella målsättningarna förklarats genom 

bland annat signaleringsteorin, där variabeln lönsamhet kan utgöra en förklarande del av 

sambandet. 
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Enligt Chavent, Ding, Fu, Stolowy och Wang (2006) har lönsamhet beräknats som årets 

rörelseresultat dividerat med omsättning. Andra metoder att beräkna lönsamhet har gjorts 

genom att dividera rörelseresultatet med eget kapital (Haniffa och Cooke, 2002). Denna studie 

har använt det förstnämnda exemplet: rörelseresultat/nettoomsättning. 

 

Antagande 3: Mer lönsamma företag presenterar generellt fler finansiella målsättningar i 

årsredovisningen. 

 

3.3.6 Skuldsättningsgrad 

 

Meek et al. (1995) har i sin diskussion funnit samband mellan skuldsättningsgraden och 

intressentteorin, där högre skuldsättningsgrad skapar ett större övervakningsbehov. Detta 

grundas i att den upplevda risken hos intressenter ökar när företagen har stora skulder. 

Sambandet visade att när skuldsättningsgraden var hög gav företag ut mer frivillig 

information, vars mål var att sänka den asymmetriska informationen vilken i sin tur påverkar 

företagens kapitalkostnader. Enligt Åkesson (2008) finns det även en koppling till 

signaleringsteorin genom att företag vill signalera soliditeten till långivare, detta eftersom att 

företagen vill motverka en negativ inverkan på bolagets framtida finansieringsmöjligheter.  

I denna studie har variabeln skuldsättningsgrad använts med utgångspunkt att företag med 

höga skulder har en större vilja att signalera en lönsam framtid till dess långivare. 

 

Detta arbete har beräknat skuldsättningsgraden genom att dividera totala skulder (kort- och 

långfristiga skulder + avsättningar) med totalt eget kapital.  

 

Antagande 4: Högt skuldsatta företag presenterar generellt fler finansiella målsättningar i 

årsredovisningen. 

 

 

  



 

 37 

3.3.7 Undersökningsmodell 

 

Följande modell är en resumé av studiens variabler och dess förankring i empiri och 

referensram.  

 

 

Figur 5: Undersökningsmodell 

 

Modellen består av tre kategorier: begrepp, datainsamling och referensram. Begreppet 

kopplas till vilken källa det hämtats ifrån i anslutning till eventuell uträkning samt en 

hänvisning till vilken del av referensramen den utgått ifrån. Modellens uppgift är att 

förtydliga variablernas funktion och hur de är kopplade till arbetet. Samtliga kapitel i denna 

studie är förankrade i denna modell och variablernas ordningsföljd utgår från densamma. 
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4. Empiri och analys 
 

Inledningen av detta kapitel ger en översiktlig beskrivande bild av det insamlade materialet 

där varje variabel presenteras i form av en univariatanalys. Därefter följer en bivariatanalys 

och en multiunivariatanalys. Kapitlet avslutas med en summering av empirin. 

 

4.1 Översiktlig statistik 
 

För att sammanfatta det empiriska utfallet redovisade 172 av 219 företag (78,54 %) finansiella 

målsättningar i årsredovisningen. I diagrammet redogörs för hur många målsättningar varje 

företag redovisade, det mest förekommande antalet var fyra och näst vanligast noll. Detta 

visade på att företag som använder målsättningar tenderar att presentera dessa i flertal. Totalt 

hittades 506 stycken målsättningar.  

 

 

Diagram 2: Överblick finansiella målsättningar 

 

Det fanns även stora skillnader inom segmenten på Stockholmsbörsen, där Large-Cap var det 

segment som uppvisade störst differens. Över 90 % av bolagen presenterade en eller flera 

målsättningar vilket är en tydlig skillnad mot Small-Cap där endast 73,20 % integrerade 

målsättningar. Skillnaden var däremot inte lika påtaglig mellan Small- och Mid-Cap där 

utfallet var tämligen lika.  
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Cap Inga målsättningar En eller flera målsättningar 

Large 9,80% 90,20% 

Mid 22,54% 77,46% 

Small 26,80% 73,20% 

Totalt 21,46% 78,54% 

Tabell 2: Segmentsindelning 

 

Den deskriptiva analysen fortsätter med en övergripande bild av studiens utvalda variabler 

som därefter separat beskrivs mer ingående. De tre oberoende variablerna storlek, lönsamhet 

och skuldsättningsgrad innehåller extremvärden eftersom dess medelvärden kraftigt avviker 

från medianen, vilket synliggörs i tabellen nedan. I dessa fall är medianen ett bättre mått än 

medelvärdet eftersom medianen inte påverkas i samma utsträckning av extremvärden (De 

Veaux, Velleman och Bock, 2012). 

  

Nedan presenteras en översiktlig bild av de mest centrala värdena för studiens variabler. Efter 

sju stycken bortfall har antalet studerade objekt reducerats till 219. Till vänster återfinns de 

företagsegenskaper som ligger till grund i denna studie och till höger i tabellen synliggörs 

statistik över den beroende variabeln finansiella målsättningar. Företagens målsättningar i 

tabellen är det totala antalet målsättningar som har summerats genom varje delmål och kan 

maximalt uppnå värde 6.  
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Oberoende 

Variabler 

   

Beroende 

variabel 

Deskriptiv 

statistik 

Storlek, 

tillgångar (Mkr) 

Styrelseledamöter Lönsamhet 

 

Skuldsättningsgrad Antal 

målsättningar 

Mean 18917 6,708 -8,76 1,789 2,311 

Median 1885 7 0,07 1,14 3 

Min 30 3 -1634,85 -3,87 0 

Max 456555 14 4,85 58,4 6 

Tabell 3: Övergripande statistik av studiens variabler 

 

4.2 Univariatanalys 
 

Följande tabell presenterar den beroende variabeln (finansiella målsättningar) och dessa 

representerar alla delmål som studerats. I de 219 bolagen som ingick i arbetet har 506 stycken 

målsättningar funnits, vilket ger ett medelvärde på 2,311 målsättningar per bolag. 

 

Variable Total Count (N) Mean SE Mean StDev Min Median Max 

Finansiella  

målsättningar 

219 2,311 0,111 1,644 0 3 6 

Tabell 4: Deskriptiv statistik av finasiella målsättningar 

 

Nedan beskrivs antalet målsättningar i respektive kategori med avseende på typ av mål. Det 

mest använda målet var utdelningsmålet som mer än hälften av företagen presenterade. Som 

tidigare nämnts skiljer sig utdelningsmålet i jämförelse med de andra målen eftersom 

utdelningen är baserad på hur vinstfördelningen sker i företaget och utgår således sekundärt 

då de andra finansiella målen bör vara uppfyllda för att generera vinst (Åkesson, 2008).  

Utdelningen presenterades ofta som en långsiktig målsättning i form av en utdelningspolicy 

och innehöll vanligtvis ett procentintervall om hur framtida vinster ska delas ut. Näst 

vanligast var marginalmålet som presenterade företagens rörelseresultat i relation till 

omsättning. 
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Diagram 3: Antalet mål per kategori 

 

4.2.1 Bransch 

 

Studien har utgått från Nasdaq OMX Nordics branschindelning exklusive branschen 

“financials”. Därefter sammanslogs vissa branscher eftersom de innehöll för få antal företag. I 

figuren nedan beskrivs hur respektive bransch presenterade finansiella målsättningar i antal.  

 

Diagram 4: Medelvärde av finansiella målsättningar per bransch 

 

Figuren visar att det finns skillnader i vilken utsträckning finansiella målsättningar används i 

årsredovisningarna beroende på branschtillhörighet. Företagen i branschen Consumer Goods 

& Services redovisade flest målsättningar och Health Care minst, där det skiljde mer än en 

målsättning i genomsnitt.  
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För att skapa en djupare förståelse kring branschernas påverkan på finansiella målsättningar 

skapades en tabell över hur stor andel av företag i respektive bransch som redovisade 

målsättningar i relation till den andel företag som uteslöt dessa. Resultatet visade att det fanns 

vissa skillnader mellan studiens branscher där “Materials” var den bransch där flest företag 

uteslöt att presentera målsättningar. 

 

Bransch Inga målsättningar En eller flera målsättningar 

Materials 33,33% 66,67% 

Industrials 19,48% 80,52% 

Consumer G & S 18,42% 81,58% 

Health Care 26,92% 73,08% 

Technology 14,71% 85,29% 

Totalt 21,46% 78,54% 

Tabell 5: Branschindelning 

 

 

4.2.2 Storlek 

 

Variabeln storlek uppvisade stor spridning vilket kan förklaras av studiens breda urval samt 

att samtliga av Stockholmsbörsens segment (Small- Mid- och Large-Cap) ingick i studien. 

Tabellen visar statistik kring företagens totala tillgångar i miljoner kronor vilket är studiens 

definition av storlek. 

 

  

Variable Total Count (N) Mean SE Mean StDev Min Median Max 

Storlek, tillgångar (Mkr) 219 18917 3846 56913 30 1885 456555 

Tabell 6: Deskriptiv statistik av storlek 
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Den stora variationen på min- och maxvärdena beror till stor del på de skillnader som 

existerar mellan olika branscher och segment. MSC Group har exempelvis minst tillgångar 

med 30 Mkr, medan AstraZenecas tillgångar uppgick till 456555 Mkr. Detta poängterar 

variationen i storlek bland bolagen på Stockholmsbörsen. 

 

4.2.3 Styrelseledamöter 

 

Studiens variabel styrelseledamöter och dess förankring till corporate governance har i 

tidigare forskning visat att bolagsstyrning påverkar frivillig informationsgivning. I denna 

studie har variabeln beräknas genom att summera företagens styrelseledamöter där 

arbetstagarrepresentanter har exkluderats. Medelvärdet och medianen visade på liten 

spridning där företagens styrelseledamöter i genomsnitt var 6,708 stycken. 

  

Variable Total Count (N) Mean SE Mean StDev Min Median Max 

Styrelseledamöter 219 6,708 0,117 1,734 3 7 14 

Tabell 7: Deskriptiv statistik av styrelseledamöter 

 

4.2.4 Lönsamhet 

 

Variabeln lönsamhet utgjordes av företagens rörelsemarginal beräknat genom 

rörelseresultat/omsättning. Lönsamheten innehöll flertalet extremvärden där Oasmia 

Pharmaceutical (-163 485 %) utgjorde det mest extrema. Detta åskådliggörs i tabellen nedan 

som visar den stora spridningen mellan medelvärde och median. Även min- och maxvärdena 

visar på stor spridning, vilket kan förklaras av tillfälliga händelser som är hänförliga till 

räkenskapsåret. Exempel på sådana händelser kan troligtvis bero på stora utgifter hänförliga 

till olika investeringar (Boehlje och Ehmke, 2005). 

 

 

Variable Total Count (N) Mean SE Mean StDev Min Median Max 

Lönsamhet 219 -8,76 7,52 111,27 -1634,85 0,07 4,85 

Tabell 8: Deskriptiv statistik av lönsamhet 
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4.2.5 Skuldsättningsgrad 

 

Denna variabel beräknades genom att dividera företagens totala skulder och avsättningar med 

det egna kapitalet. Även här kan en viss spridning mellan medelvärde och median avläsas 

samtidigt som min och maximum påvisar extremvärden. Två företag visade på negativ 

skuldsättningsgrad: CLX Communications (-3,4) och PA Resources (-3,87). Detta var i båda 

fallen hänförligt till negativt eget kapital. 

 

Variable Total Count (N) Mean SE Mean StDev Min Median Max 

Skuldsättningsgrad 219 1,789 0,301 4,448 -3,87 1,14 58,4 

Tabell 9: Deskriptiv statistik av skuldsättningsgrad 

 

4.3 Bivariatanalys 
 

Den bivariata analysen inleds med en översiktlig korrelationsanalys av samtliga variabler, för 

att sedan beskriva linjära regressioner mellan respektive oberoende variabel mot de finansiella 

målsättningarna. 

 

Nedan beskrivs variablernas korrelation med “Spearman´s Rhos” korrelationsmatris. Enligt 

De Veaux et al. (2012) är detta test fördelaktigt att genomföra när data innehåller 

extremvärden och eftersom flera av studiens variabler innehåller avvikelser har därför 

“Spearman’s Rho” valts. Korrelationskoefficienten är ett bra mått för att mäta styrkan av hur 

två variabler korrelerar med varandra (Hand, 2008).  

Spearman's Rho (Rs) Fin. målsättningar Storlek, Mkr Styrelse Lönsamhet Skuldsättningsgrad 

Fin. Målsättningar 1 
    

Storlek, Mkr 0,199** 1 
   

Styrelsele 0,157* 0,593** 1 
  

Lönsamhet 0,087 0,218** 0,100 1 
 

Skuldsättningsgrad 0,227** 0,403** 0,167* -0,162** 1 

Tabell 10: Spearman´s Rho 

* Korrelation signifikant på 0.05 nivån. ** Korrelation signifikant på 0,01 nivån. 
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I korrelationsmatrisen är alla förutom två korrelationer signifikanta på 0,05 nivån, där den 

starkaste korrelationen (0,593) finns mellan antal styrelseledamöter och företagsstorlek. Även 

om korrelationerna är signifikanta kan de ändå inte ses som starka. Dancey och Reidy (2011) 

menar att en korrelation skall vara mindre än -0,61 eller större än 0,61 för att anses vara stark. 

Samtliga korrelationer mellan finansiella målsättningar och oberoende variabler är positiva 

där lönsamhet (0,087) dock är mycket svag. Den starkaste korrelationen är skuldsättningsgrad 

(0,227) vilket pekar på att högre skuldsatta företag generellt redovisar fler målsättningar. 

 

Korrelationer har även gjorts inom respektive bransch och finns bifogat i bilaga 3. Den 

starkaste korrelationen till den beroende variabeln på en signifikansnivå om 0,01 hittades 

inom branschen “Industrials”. I den branschen har storlek korrelationen (0,332). Som tidigare 

nämnt bör en stark positiv korrelation vara större än 0,61, men detta visar ändå på ett 

medelstarkt samband enligt Dancey och Reidy (2011). 

 

4.3.1 Linjär regression 

 

I detta avsnitt presenteras variablernas respektive relation till finansiella målsättningar med 

linjära regressioner. Enligt Hand (2008) kan den asymmetriska relationen mellan variabler 

åskådliggöras med regressionsanalys, där varje y-värde ger ett genomsnitt för varje givet x-

värde. För att data skall anses som representativt bör värdena bilda normalfördelning, vilket 

kan åtgärdas med en variabeltransformation genom att logaritmera variabler (De Veaux et al., 

2012). Enligt Osborne (2010) finns flertalet traditionella transformationer för att åtgärda detta, 

men en Box-Cox transformation möjliggör för forskare att välja den optimala 

transformationen för att uppnå normalfördelning. Denna studie har därför använt en Box-Cox 

transformation genomförd i Minitab. Flera av studiens variabler (storlek, lönsamhet och 

skuldsättningsgrad) har visat icke-normalfördelade histogram vilket innebär att 

variabeltransformationer har använts för att åtgärda problemet. För att logaritmera variabler 

krävs värden som är större än 0, vilket innebär att variabeln lönsamhet som innehåller flertalet 

negativa värden inte kunnat transformeras. Skuldsättningsgraden innehöll endast två 

avvikande negativa skuldsättningsgrader: CLX Communications (-3,4) och PA Resources (-

3,87) vilka därför har uteslutits från bivariat- och multivariatanalysen.  I bilaga 2 visas 

histogram samt boxplots för vardera variabel före och efter transformationen.  
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4.3.2 Storlek  

 

I vänstra diagrammet nedan presenteras storlek i förhållande till finansiella målsättningar utan 

en variabeltransformation. Det syns tydligt hur extremvärden påverkar lutningen vilket ger ett 

negativt samband. Exempelvis hade AstraZeneca mest tillgångar av alla bolag (456555 mkr) 

men presenterade samtidigt noll målsättningar. I högra diagrammet har däremot en 

variabeltransformation genomförts och tabellen visar nu på ett positivt samband mellan 

storlek och finansiella målsättningar. I “Spearman’s Rho” matrisen var korrelationen 0,199 

med en signifikansnivå på 0,01. Signifikansnivån tyder på att resultatet kan ses som mycket 

trovärdigt och att företagsstorlek svagt påverkar de finansiella målsättningarna. 

Förklaringsgraden i det högra diagrammet visar 3,3 %, vilket innebär att 3,3 % av variationen 

i finansiella målsättningar kan förklaras av förändringen i företagsstorlek.  

 

 

Diagram 5: Storlek i relation till finansiella målsättningar 

 

För att tydliggöra storlekens inverkan på antalet målsättningar presenteras här en indelning av 

börsens tre segment. Tabellen nedan visar att storleken differerar markant beroende på vilket 

segment som studeras. Ur denna tabell kan utläsas att storleken är positivt korrelerat med 

målsättningarna, således att större företag presenterar fler finansiella målsättningar. 
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Medelvärde 
 

Segment Storlek, Mkr Målsättningar 

Large Cap 74094 2,608 

Mid Cap 3936 2,521 

Small Cap 872 2 

Tabell 11: Medelvärde Cap-lista 

 

 

4.3.3 Styrelseledamöter 

 

En granskning av histogram och boxplot visade att variabeln styrelseledamöter innehar en 

nära normalfördelning varvid ingen variabeltransformation har behövt genomföras. Denna 

granskning visade på ett svagt positivt samband med korrelation på 0,157 med en 

signifikansnivå på 0,05. Det linjära regressionsdiagrammet visar detta genom en positiv 

lutning i regressionen. Dock visar den låga förklaringsgraden på 2,3 % att det linjära 

sambandet är lågt då endast 2,3 % av variationen i den beroende variabeln beror på 

förändringen i styrelseledamöter.  

 

 

 

Diagram 6: Styrelseledamöter i relation till finansiella målsättningar 
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4.3.4 Lönsamhet 

 

I det vänstra diagrammet synliggörs flertalet extremvärden som påverkar lutningen på grafen. 

I enlighet med två formler angående “far outliers” använda av De Veaux et al. (2012) har i 

den högra bilden 20 bolag exkluderats. Anledningen var att skapa en tydligare förklaring av 

sambandet i grafen mellan lönsamheten och finansiella målsättningar. Formlerna är: Q1-

3xIQR och Q3+3xIQR, där Q står för kvartil och IQR för avståndet mellan kvartilerna. Detta 

genomfördes för att skapa normalfördelning då variabeln innehöll flertalet negativa 

lönsamheter som omöjliggjorde för logaritmering och variabeltransformation. Det högra 

diagrammet visar i enlighet med “Spearman´s Rho” att sambandet är mycket svagt och därför 

kan sambandet som synliggörs i vänstra diagrammet förklaras av extremvärdena. Även 

förklaringsgraden i det högra diagrammet styrker detta då den visar 0 %. I och med detta 

svaga samband har variabeln lönsamhet uteslutits i den multivariata analysen.  

 

 

Diagram 7: Lönsamhet i relation till finansiella målsättningar 

 

4.3.5 Skuldsättningsgrad 

 

Som tidigare nämnts innehöll variabeln två negativa skuldsättningsgrader, CLX 

Communications (-3,4) och PA Resources (-3,87) och därför uteslöts dem i bivariata och 

multivariata analysen. Detta genomfördes för att möjliggöra en Box-Cox transformering då 

studiens data inte var normalfördelad. Den logaritmerade skuldsättningsgraden i det högra 

diagrammet visar studiens starkaste förklaringsgrad på 6,1 %. Detta styrks även av 

“Spearman’s Rho” matrisen vars korrelation mellan skuldsättningsgrad och finansiella 

målsättningar var studiens starkaste (0,227) på en signifikansnivå om 0,01. 
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Diagram 8: Skuldsättningsgrad i relation till finansiella målsättningar 

 

4.4 Multivariatanalys 
 

För att undersöka om det finns ett statistiskt samband mellan den förklarande variabeln (y) 

och flertalet oberoende variabler (x) har en multipel linjär regression använts (De Veaux et 

al., 2012).  I denna studie har därför de två starkast korrelerade oberoende variablerna valts ut, 

vilka är storlek och skuldsättningsgrad. Eftersom variabeln lönsamhet ej visade något 

samband och antalet styrelseledamöter visade på ett svagt samband har dessa exkluderats ur 

den multipla linjära regressionen. Formeln ser ut som följande: Υ = α + β1Χ1+β2Χ2  

 

och i studien innebär detta: 

Finansiella målsättningar = α + β1 storlek + β2 skuldsättningsgrad 

 

Finansiella Målsättningar = 1,641 + 0,0847 log Storlek + 0,353 log Skuldsättningsgrad 

Formel: Multipla regression 

 

Den variabeln som påverkade målsättningarna i störst utsträckning var skuldsättningsgraden, 

vilket är i linje med korrelationen som studien fann i bivariatanalysen. I ett antagande om att 

företagens storlek är konstant och skuldsättningsgraden ökar med 1, kommer de finansiella 

målsättningar i genomsnitt att öka med 0,353. Dock har storleken en svag korrelation och 

förklaringsgrad med anledning av de två företagen med stor residual, alltså stora tillgångar 

men inga finansiella målsättningar. De två företagen är ABB Norden Holding och 

AstraZeneca. Dessa exkluderas därför i den fortsatta analysen och den multipla regressionen 

blev därför följande: 
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Finansiella Målsättningar = 1,369 + 0,1236 log Storlek + 0,340 log Skuldsättningsgrad 

Formel: Multipel regression exkluderat ABB Norden Holding och AstraZeneca 

 

Storlekens koefficient ökade från 0,0847 till 0,1236 när de två bolagen exkluderades, dock 

medför detta att studiens data inte blir lika representativ när dessa utesluts från urvalet. Detta 

var dock nödvändigt för att studera deras påverkan på koefficienten och förklaringsgraden. 

Tabellen visar signifikansnivåer med p-värden < 0,05, vilket ger en tillfredsställande 

trovärdighet i linje med studiens krav på tillförlitliga p-värden. 

 

 

Coef, β SE Coef T-value P-value VIF 

Constant, α 1,369 0,461 2,97 0,003 
 

Log storlek 0,1236 0,0583 2,12 0,035 1,16 

Log skuldsättningsgrad 0,34 0,119 2,86 0,005 1,16 

Tabell 12: Sammanställning av multipel regression 

 

4.5 Exemplifiering av presentation 
 

Följande bild är hämtad från Bilia ABs årsredovisning och utgör ett exempel på en 

välformulerad och tydlig uppställning av finansiella målsättningar. Denna bild tydliggör för 

läsaren om företagets framtida målsättningar och vilka finansiella nyckeltal som är av vikt för 

tillväxt och fortlevnad. 

  

 

Figur 6: Bilias årsredovisning 2014 
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För att kontrastera nyss nämnda exempel på en bra årsredovisning har studien även ett 

exempel på en årsredovisning med målsättningar dolda i texten, vilket försvårar för läsaren att 

hitta samt tolka dem. Exemplet är hämtat från Swedish Orphan Biovitrum ABs årsredovisning 

där målsättningen är otydlig och svår att finna, i detta fall ett mål angående kapitalstrukturen. 

 

 

Figur 7: Swedish Orphan Biovitrum ABs årsredovisning 2014 
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5. Diskussion 
 

I detta kapitel diskuteras studiens utfall från empiri och analys i jämförelse med tidigare 

forskning kring ämnesområdet och de teorier som studien utgått ifrån. Varje variabel 

diskuteras separat för att avslutningsvis sammanfattas i en gemensam diskussion och en “a 

posteriori-modell”. 

 

5.1 Finansiella målsättningar 
 

Den beroende variabeln är uppdelad i sex kategorier med inspiration hämtad från Åkesson 

(2008). Kategorierna består av de fem mest förekommande målen i årsredovisningarna samt 

en sammanfattande post med övriga mål. Studiens resultat visade att det i genomsnitt 

presenterades 2,3 finansiella målsättningar per bolag, där det framkom tydliga skillnader i 

vilka typer av mål som var mest frekventa. Det målet som presenterades i störst utsträckning 

var utdelningsmålet som mer än hälften av de undersökta bolagen använde. Resultatet är i 

linje med Åkessons (2008) studie där detta mål var ett av de mest frekvent förekommande 

mellan åren 1964 till 2004 på Stockholmsbörsen. Marginalmålet var även det vanligt 

förekommande, då detta representerades av nära hälften av bolagen, vilket återigen styrks av 

Åkessons studie. Däremot fann detta arbete att det minst förekommande målet var 

avkastningsmålet, vilket differerar gentemot Åkessons resultat där det var ett vanligt 

förekommande mål. En av anledningarna till detta kan vara den tidsskillnad som existerar 

mellan studierna där trender kan ha förändrats över tiden. Meek et al. (1995) fann att trender 

var en faktor som påverkar användning av frivillig information och eftersom målsättningar 

presenteras frivilligt kan detta vara en förklarande faktor till skillnaderna. 

  

Den variabel som kan förklara varför företag väljer att presentera samt inte väljer att 

presentera finansiella målsättningar är företagsstorlek. Resultatet visar att det endast är 9,8 % 

av företagen i Large-Cap som ej integrerar målsättningar och segmentet har det högsta 

medelvärdet på 2,608 (se tabell 4.1 och 4.10). Däremot var det 26,8 % av företagen på Small-

Cap som ej redovisade några målsättningar och medelvärdet var lägre på 2,00. Detta styrks av 

Meek et al. (1995) som kom fram till slutsatsen att större företag presenterar mer frivillig 

information, vilket tillämpats “e contrario” i denna slutsats. 
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5.2 Bransch 
 

Studiens indelning av branscher utgick från Nasdaq OMX Nordic, som sedan reviderats till 

fem branscher. Anledningen var att vissa branscher innehöll för få företag vilket hade 

försvårat en analys. Studiens resultat visade att det fanns tydliga skillnader i vilken 

utsträckning branscher presenterade finansiella målsättningar. Consumer Goods and Services 

presenterade i genomsnitt 2,7 målsättningar medan Health Care endast 1,7 målsättningar. 

Detta visar att branschtillhörighet påverkade den beroende variabeln i hög utsträckning. 

Sambandet förklaras även i tidigare studier, där en undersökning utförd av Meek et al. (1995) 

poängterade att branschtillhörighet var en förklarande orsak till att frivillig information 

varierade mellan företag. Anledningen till att det existerar skillnader i mängden delgiven 

information mellan branscher kan ha förklarande orsaker i interna normer och rutiner inom 

respektive bransch (Gibbins et al., 1990). Variabeln bransch har i denna studie enbart använts 

för att beskriva hur målsättningar varierar mellan branscher och således haft en deskriptiv 

ansats. Däremot kan företagsstorleken i branscherna ha en förklarande koppling till 

skillnaderna i antalet presenterade målsättningar, vilket synliggörs i diagrammet nedan. Via 

intressentteorin är det enligt Deegan och Unerman (2011) och Hackston och Milne (1996) 

möjligt att förklara denna skillnad genom att företag som expanderar i storlek får fler 

intressenter att tillgodose med information. När företagens samhällspåverkan blir större leder 

det till hårdare krav på rapportering, vilket i denna studie skulle kunna förklaras genom att 

företagen presenterar fler finansiella målsättningar. 

 

 

Diagram 9: Storlekens medianvärde per bransch 
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Anledningen till att Health Care presenterar färre målsättningar jämfört med andra branscher 

kan därför förklaras av den stora skillnaden i företagsstorlek som föreligger mellan 

branscherna, vilket synliggörs i diagrammet. 

 

5.3 Storlek 
 

Företagsstorlek visade ett positivt signifikant samband med de finansiella målsättningarna i 

såväl bivariat- som multivariatanalysen och därmed stämde antagandet om att storlek är 

positivt korrelerat med antal finansiella mål. Korrelationen uppgick till 0,199 i “Spearman´s 

Rho” testet, vilket enligt Dancey och Reidys (2011) definition av korrelationer bör anses som 

svagt. I multivariatanalysen fanns även ett positivt samband mellan variablerna vid ett 

antagande om att skuldsättningsgraden var konstant, med en storlekskoefficient på 0,1236. 

Båda dessa utfall av analyserna är inom ramen för den uppsatta signifikansnivån om p-värde 

< 0,05, vilket styrker resultatets tillförlitlighet och relevans. För att styrka sambandet 

upprättades en tabell över Stockholmsbörsens tre segment: Small-, Mid-, och Large-Cap. 

Tabellen bekräftade antagandet om att större företag presenterade fler finansiella 

målsättningar, där Large-Cap presenterade i genomsnitt 2,608 målsättningar medan Small-

Cap endast 2. I och med detta stämmer studiens antagande om att större företag presenterar 

fler finansiella målsättningar som är i linje med tidigare forskning angående frivillig 

information (Meek et al., 1995; Hossain, 2008; Botosan, 1997).  

 

Anledningen kan härledas till intressentteorin eftersom större företag har fler intressenter när 

deras samspel med omgivningen ökar vilket medför ett större intresse från allmänheten 

(Hackston och Milne, 1996). Därmed kan en förklarande orsak vara att större företag har fler 

förtroenden att tillgodose med lovande ekonomiska prognoser för framtiden.  

Intressenter kan beskrivas med två olika definitioner, där Freeman (2010) anser att en 

intressent är en individ eller grupp som påverkar eller påverkas av företagens verksamhet. En 

snävare synvinkel definieras av Mitchell et al. (1997) som anser att det i relationen bör finnas 

riskbarriärer för att inkluderas som intressent. Studiens samband mellan storlek och 

finansiella målsättningar kan således i störst utsträckning förklaras av Mitchell et al. (1997) 

definition. Detta genom att finansiella målsättningar är en riskfaktor som beskriver företagets 

framtida finansiella ställning. Ur detta perspektiv har större företag fler riskbärande relationer, 

där dessa risker kan reduceras med goda framtidsutsikter som exempelvis finansiella 

målsättningar.  
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5.4 Styrelseledamöter 
 

Studiens resultat visade att företag med fler ledamöter i styrelsen generellt redovisade fler 

finansiella målsättningar och därför stämde antagandet om att variabeln var positivt korrelerat 

med målsättningar. Sambandet i “Spearman´s Rho” matrisen var svag (0,157) med en 

signifikansnivå på 0,05. En tidigare utförd studie av Alhazaimeh et al. (2014) visade på 

liknande svaga resultat och erhöll endast en korrelation på 0,02 mellan styrelsestorlek och 

frivillig information. 

  

Variabeln valdes då flertalet tidigare studier påvisat att bolagsstyrning haft en förklarande 

orsak till användandet av frivillig information (Eng och Mak, 2003; Ho och Wong, 2001; 

Collett och Hrasky, 2005). Bolagsstyrning kan definieras och mätas på flertalet vis, där antalet 

styrelseledamöterna är den mest central mekanismen i den interna bolagsstyrningen (Jensen 

och Fama, 1983). Då styrelseledamöter ofta äger aktier i företaget kan de klassas som primära 

intressenter utefter Mitchell et al.s (1997) definition. Detta eftersom det existerar risk i 

relationen mellan intressent och företag när styrelseledamöter investerat kapital i bolaget. 

Variabeln blir således samhörig med intressentteorin eftersom ledamöterna kan ses som 

företagets mest primära intressent. Studiens resultat visade även att styrelseledamöter var 

positivt korrelerat med variabeln storlek, vilket visade att större företag har fler 

styrelseledamöter. Detta kan förklaras av intressentteorin eftersom större företag knyter an 

fler intressenter eftersom företaget i större utsträckning integrerar med allmänheten (Hackston 

och Milne, 1996). 

 

5.5 Lönsamhet 
 

I “Spearman´s Rho” matrisen var korrelationen endast 0,087. Denna variabel hade flertalet 

extremvärden och när dessa uteslöts i bivariatanalysen uppnåddes inget samband med 

finansiella målsättningar varvid variabeln uteslöts från den multivariata analysen. 

Extremvärdena kan ha sina förklarande orsaker i tillfälliga investeringar bolag gör för att 

skapa tillväxt, vilka således kan påverka resultaträkning under flertalet år (Boehlje och 

Ehmke, 2005).   Således kunde inte studiens resultat bekräfta att lönsamhet hade ett positivt 

samband med finansiella målsättningar varvid antagandet var felaktigt. Studiens resultat är 

inte i linje med tidigare forskning som funnit att lönsamma och framgångsrika företag 

generellt presenterar fler finansiella målsättningar (Impink, 2011). 
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Variabeln valdes för att studera om finansiella målsättningar kan minska den asymmetriska 

informationen mellan företag och utomstående. Därför undersöktes om lönsamma företag 

presenterar fler finansiella målsättningar i årsredovisningen. Som tidigare nämnts kan 

kostnaden av det egna kapitalet minskas genom att öka graden av öppenhet och därför kan 

företag som informerar mer sänka kapitalkostnaderna (Hussainey och Mouselli, 2010; Meek 

et al., 1995). Detta genom att företag med god lönsamhet har en vilja att särskiljas från företag 

med lägre lönsamhet. Enligt Watson et al. (2002) kan signaleringsteorin förklara sambandet 

att företag har incitament att diversifieras mot konkurrenter genom att sända signaler som 

visar på konkurrensmässiga fördelar.  

 

5.6 Skuldsättningsgrad 
 

Denna variabel visade positiv korrelation med finansiella målsättningar i såväl bivariat- som 

multivariatanalysen. I “Spearman´s Rho” matrisen uppgick korrelationen till 0,227 på en 

signifikansnivå 0,01 och i den linjära regressionen uppgick förklaringsgraden till 6,1 %, vilket 

innebar att detta var studiens mest förklarande variabel. Därmed stämde antagandet om att 

högre skuldsatta företag generellt presenterade fler finansiella målsättningar i 

årsredovisningen. Meek et al. (1995) poängterar att övervakningsbehovet är större desto högre 

skuldsättning ett företag har. Detta medför att ökad mängd information till intressenter, 

exempelvis långivare, kan minska den upplevda risken och därmed sänka kapitalkostnaden.  

Denna variabel kan kopplas till signaleringsteorin, som utgår från att det föreligger 

informationsasymmetri mellan företag och intressenter. För att minska informationsgapet kan 

företag signalera icke-reglerad frivillig information där motiven är att motverka en 

undervärdering av företaget (Campbell, 2001). Variabelns resultat kan därför förklaras av 

signaleringsteorin i enlighet med Åkessons (2008) studie genom att finansiella målsättningar 

används för att signalera goda framtidsutsikter till finansiärer för att kunna säkerhetsställa 

framtida finansieringsmöjligheter. 
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5.7 A posteriori-modell 
 

I studiens a priori-modell illustrerades studiens variabler som enligt tidigare forskning haft ett 

förklarande samband till användandet av frivillig information. Av de fem oberoende 

variablerna hade bransch en deskriptiv ansats och resterande användes i förklarande syfte. I de 

fall variablernas antagande stämde är de grönmarkerande, om antagandet delvis stämde är de 

gulmarkerade och i fall de inte stämde är de rödmarkerade.  

 

 

Figur 8: A posteriori-modell 

 

Den deskriptiva variabeln bransch visade att det fanns skillnader i antalet presenterade 

målsättningar mellan olika branscher. Vidare fanns ett positivt samband där företagsstorlek 

och skuldsättningsgrad påverkade företagens målsättningar. Styrelseledamöter var svagt 

korrelerat och fick mindre betydelse i studien och uteslöts därför i multivariatanalysen. 

Inledningsvis visade lönsamhet ett svagt samband, men när extremvärdena uteslöts blev 

sambandet obefintligt. 
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6. Slutsats 

 
I detta kapitel sammanfogas studiens forskningsfrågor med analysens utfall, vilket resulterat i 

ett praktiskt och ett teoretiskt bidrag till ämnesområdet. Därefter ges en reflektion över 

studiens tillvägagångssätt och kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Studiens slutsatser 
 

Syftet med denna studie är att beskriva och jämföra skillnader angående finansiella 

målsättningar i årsredovisningar samt hur förutbestämda faktorer påverkar dessa skillnader.  

219 årsredovisningar har innehållsanalyserats från bolag listade på Nasdaq OMX Stockholm 

för att påvisa hur antalet finansiella målsättningar varierar mellan företag och hur 

förutbestämda företagsegenskaper påverkar variationen. Dessa statistiska analyser har givit 

nedanstående svar: 

 

Forskningsfråga: I hur många av kategorierna tillväxt, avkastning, marginal, kapitalstruktur, 

utdelning och övriga finansiella mål, publicerar företagen finansiella målsättningar? 

 

Svar: I kategorierna hittades 506 stycken finansiella målsättningar, där medelvärdet var 2,311 

per företag. 78,54 % av bolagen använde målsättningar medan 21,46 % uteslöt att presentera 

någon.  

 

Forskningsfråga: Vilka av faktorerna bransch, storlek, antal styrelseledamöter, lönsamhet 

och skuldsättningsgrad påverkar summan av finansiella målsättningar i årsredovisningar? 

 

Svar: Företagsstorlek och skuldsättningsgrad påverkade summan av finansiella 

målsättningar. Antalet styrelseledamöter hade delvis påverkan, medan lönsamhet inte 

uppvisade något samband. Den deskriptiva variabeln bransch påvisade stora skillnader mellan 

branscherna. 

 

Studien visade att branschtillhörighet hade stark inverkan på antalet målsättningar, vilket är i 

likhet med studien utförd av Meek et al. (1995). Orsaken till att branschtillhörighet påverkar 

delgiven information kan härledas från de interna normer och rutiner olika branscher innehar 

(Gibbins et al., 1990). Eftersom finansiella målsättningar är en del av den frivilliga 

informationen kan de interna normer och rutiner branscher innehar förklara varför 
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målsättningar kommuniceras med olika strategier. En annan förklarande orsak var att 

företagsstorleken i de olika branscherna hade stor variation, där vissa branscher innehöll 

större företag. Att storleken påverkade de finansiella målsättningarna styrks av de stora 

skillnaderna som fanns mellan segmenten på Stockholmsbörsen (se tabell 2 och 11). 

En annan orsak till att målsättningarna varierade kraftigt mellan branscherna kan förklaras 

genom den konkurrenssituation som finns i vissa branscher. I exempelvis “Consumer G&S” 

råder det hård konkurrens då stora delar av företagen är inom detaljhandeln och därför vill 

signalera konkurrensfördelar till andra konkurrerande bolag (Watson et al., 2002). Det 

motsatta råder i “Health Care” där det inte är av samma vikt att signalera konkurrensfördelar, 

vilket innebär färre antal målsättningar. Detta styrks av denna studies resultat där “Health 

Care” presenterade i genomsnitt en mindre målsättning jämfört med “Consumer G&S”.  

 

Att större företag har en högre grad av öppenhet har påvisats i tidigare studier (Meek et al., 

1995; Hossain, 2008; Botosan, 1997). Denna studie visade liknande resultat genom att större 

företag valde att presentera fler mål angående den finansiella framtiden. Den främsta orsaken 

härleds i denna studie till intressentteorin som medför att större företag anknyter fler 

intressenter när deras samhällspåverkan ökar (Freeman, 2010). Således finns ett större 

informationsbehov att tillfredsställa när företaget integrerar med en större omgivning som 

påverkas av företagets utveckling (Hackston och Milne 1996).  

 

Den andra variabeln med anknytning till intressentteorin var antalet styrelseledamöter som 

valdes för att studera bolagsstyrningens påverkan på de finansiella målsättningarna. Variabeln 

har i tidigare forskning använts för att undersöka bolagsstyrningens koppling till frivillig 

informationsgivning (Eng och Mak, 2003; Ho och Wong, 2001; Collett och Hrasky, 2005). 

Denna studie visade ett svagt positivt samband med målsättningarna vilket är i likhet med 

tidigare studier som studerat detta fenomen (Alhazaimeh et al., 2014). Som tidigare redogjorts 

är variabeln samhörig med intressentteorin utefter Mitchell et al.s (1997) definition av 

primära intressenter. Eftersom styrelseledamöter ofta äger aktier i företaget klassas de som 

primära intressenter när de investerat kapital i bolaget och därför uppstår risk i relationen 

mellan ledamöterna och företaget. Primära intressenter har en stor påverkan på företagets 

fortlevnad (Clarkson, 1995) och kan därför påverka ledningen att ge ut mer frivillig 

information för att minska informationsasymmetrin till övriga intressenter. Därmed blir 

slutsatsen i denna studie att företag med fler ledamöter i styrelsen tenderar att inkludera fler 
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målsättningar i årsredovisningen med syfte att minska kapitalkostnaden och intressenters 

avkastningskrav (Hussainey och Mouselli, 2010).  

 

Antagandet att lönsamma företag presenterar fler finansiella målsättningar stämde inte 

överens med studiens utfall. Variabeln utgick från signaleringsteorin vilket innebär att mer 

lönsamma företag har en vilja att diversifieras från mindre lönsamma företag genom att 

signalera om en ljus framtid (Watson et al., 2002). Resultatet visade inget samband mellan 

lönsamhet och finansiella målsättningar varvid slutsatsen i denna studie blir att ingen 

interaktion finns dem emellan. 

 

Skuldsättningsgraden var studiens mest förklarande variabel gentemot finansiella 

målsättningar. Variabeln visade att högt skuldsatta företag presenterade fler målsättningar och 

detta kan förklaras av signaleringsteorin genom att företag enligt Campbell (2001) vill 

motverka en undervärdering av företaget. Denna undervärdering kan motverkas genom att 

högt skuldsatta företag signalerar finansiella målsättningar till exempelvis långivare för att 

påvisa en stabil ekonomisk framtid, vilket styrks av Åkesson (2008). 

  

6.2 Bidrag 
 

Studiens bidrag är uppdelat i två delar med ett praktiskt och ett teoretiskt bidrag. Detta för att 

ge en tydligare förklaring till hur denna studie kan bidra till en djupare förståelse för 

finansiella målsättningar och frivillig information. Det teoretiska bidraget ämnar ge en ökad 

förklaring till den redan befintliga teorin kring ämnesområdet.  

 

6.2.1 Praktiskt bidrag 

 

Studiens resultat har visat hur svenska börsföretag förhåller sig till finansiella målsättningar i 

årsredovisningen. Det praktiska bidraget kan ses som ett verktyg för framförallt nynoterade 

företag att utgå ifrån när målsättningar i årsredovisningar ska upprättas. Bidraget visar dels 

hur många mål som företag använder och dels vilka typer av mål som är vanligast 

förekommande. Därav kan företag som är i uppbyggnadsfasen av bolagets strategiska 

målsättningar få en uppfattning i vilken utsträckning den övriga marknaden presenterar dem i 

årsredovisningen.  
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Resultatet bidrar även till att visa redan noterade företag hur konkurrenter använder 

finansiella målsättningar, detta för att skapa fördelar i konkurrenssituationen. Även 

branschernas interna resultat från denna studie kan ge en bild av hur konkurrenter förhåller sig 

till målsättningar. Detta kan vara en utgångspunkt när företagens egna mål ska utformas och 

ge fördelar inom det specifika företagets bransch.  

 

6.2.2 Teoretiskt bidrag 

 

Studien utgick från intressent- och signaleringsteorin för att förklara varför de förutbestämda 

variablerna korrelerar med finansiella målsättningar. Tidigare forskning har lagt stor vikt vid 

teorierna för att förklara användandet av frivillig information (Alhazaimeh et al., 2014; Collett 

och Hrasky, 2005; Eng och Mak, 2003; Ho och Wong, 2001; Hossain 2008; Meek et al., 

1995). Denna studie urskiljer sig då endast en del av den frivilliga informationen studeras. 

Studiens resultat pekar på att teorierna även går att implementera i forskning av finansiella 

målsättningar eftersom framförallt företagsstorlek kan förklaras av intressentteorin och 

skuldsättningsgraden av signaleringsteorin. Dessa teorier ger en bättre förståelse varför 

företag presenterar finansiella målsättningar.   

 

6.3 Metodreflektion 
 

För att bedöma arbetets tillvägagångssätt har den varit väl fungerade. Innehållsanalysen har 

visat sig lämpad för syftet eftersom studien på ett enkelt vis kunnat samla in den data som 

varit relevant. Ett stort urval gynnade även de statistiska analyserna där regressionsanalysen 

på ett bättre sätt uppfyllde de statistiska villkoren (De Veaux et al., 2012). 

Däremot omöjliggjorde tvärsnittsdesignen kartläggning av förändring över tid, eftersom data 

endast är hämtat från ett år. Bryman och Bell (2013) anser att en longitudinell design är ett 

exempel för att mäta en förändring över tid, då den använder kontinuerliga mätningar över en 

längre period av samma studieobjekt. Designen underlättar således att dra kausala slutsatser 

av variablers tidsmässiga förhållanden, men beroende av den tid och de kostnader formen 

kräver tillämpas den i liten utsträckning inom företagsekonomisk forskning (ibid). Detta 

innebär att denna studie inte kan bortse från konjunkturlägets påverkan eftersom data endast 

är hämtat från ett år. 
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Tvärsnittsdesign, vilken tillämpats i detta arbete, tar inte makroekonomiska förändringar över 

tid i beaktande vilket kan påverka de finansiella målsättningarna. För att minimera den 

makroekonomiska inverkan på resultatet skulle exempelvis en longitudinell studie över en 

konjunkturcykel kunna tillämpats. Precis som Bryman och Bell (2013) nämner är det dock en 

tidskrävande design som hade tvingat denna studie till att förminska urvalet.  

 

I studien användes Nasdaq OMX Nordics branschindelning vilket kan anses vara ett bra 

ramverk då studien utgått från Stockholmsbörsen. Däremot kan den ifrågasättas eftersom 

flertalet av företagen är diversifierade och skulle därför kunna vara behöriga i flertalet olika 

branscher. 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 

I denna studies fortlöpande arbete har funderingar angående forskningsutveckling uppkommit 

där området kan fördjupas än mer. Ett förslag som kan utveckla forskningen angående 

finansiella målsättningar och frivillig information är komplimenterande intervjuer till 

innehållsanalysen av årsredovisningarna. Detta för att få en bild av de bakomliggande 

incitamenten till utformandet av målsättningarna och för att skapa en förståelse för 

användandet. Med de bakomliggande faktorerna kan forskaren göra en djupare analys av hur 

de oberoende variablerna korrelerar med målsättningarna och således få mer specifika 

slutsatser om vad som påverkar. 

 

Ett annat förslag till utvecklandet av studier kring finansiella målsättningar är att inkludera 

exempelvis den danska börsen som innehar liknelser med den svenska för att få en jämförelse 

mellan företagskulturerna och hur branscher skiljer sig åt mellan länderna. Denna typ av 

internationell forskning blir allt mer central då fler stora företag konkurrerar på flera olika 

länders marknader. 

 

Ett ytterligare förslag till fortsatt forskning är att även undersöka huruvida målsättningarna 

uppfylls eller inte. Detta för att få en ökad förståelse för hur företagen presterar och på så vis 

se i vilken grad finansiella målsättningar påverkar framtiden. Därmed ges en bild av i vilken 

utsträckning målsättningarna är relevanta eller ej eftersom de i en växande takt inkluderas i 

årsredovisningarna. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Kodningsmanual 
 

Kodningsmanual  

Fråga  

1 Presenterar bolaget tillväxtmål, marginalmål, kapitalstruktursmål, 

avkastningsmål, utdelningsmål eller övrigt finansiellt mål? 

 

Tillvägagångssätt 

Sökord: målsättning, finansiella mål, mål, tillväxt, marginal, 

kapitalstruktur, avkastning, utdelning, soliditet, kassaflöde, 

räntetäckningsgrad, resultatmål, intäktsmål, utgiftsmål, framtida, 

kommande år, framåtblickande. 

 

Engelska sökord: goal, financial objectives, target, growth, margin, 

capital structure, return, dividend, solvency, cash flow, interest coverage 

ratio, profit, revenue targets, expenditure, future, next year, forward-

looking 

 

Bedömningskriterier för kodning av målsättning: 

- En målsättning skall innehålla en kvantitativ siffra, med eller utan 

procentsats, och vara av finansiell karaktär. 

- Ingen sökning efter förväntningar och ambitioner har gjorts. Inte heller 

synonymer till dessa. 

- Flera mål av samma kategori tas ej i beaktande, utan bolaget kan enbart 

få ett poäng per kategori.  

- Samtliga kategorier har slutligen summerats till totalt antal mål per 

bolag, vilket ger upphov till ett maximum om sex poäng. 
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Bilaga 2 - Histogram och boxplots, före och efter variabeltransformation 
 

Storlek (Totala tillgångar) 

 

Histogram 2.1: Histogram av variabeln storlek innan variabeltransformation. 

 

 

Boxplot 2.1: Boxplot av variabeln storlek innan variabeltransformation. 
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Histogram 2.2: Histogram av variabeln storlek efter variabeltransformation. 

 

 

Boxplot 2.2: Boxplot av variabeln storlek efter variabeltransformation. 
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Skuldsättningsgrad 

 

Histogram 2.3: Histogram av variabeln skuldsättningsgrad innan variabeltransformation. 

 

 

Boxplot 2.3: Boxplot av variabeln skuldsättningsgrad innan variabeltransformation. 
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Histogram 2.4: Histogram av variabeln skuldsättningsgrad efter variabeltransformation. 

 

 

Boxplot 2.4: Boxplot av variabeln skuldsättningsgrad efter variabeltransformation. 
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Bilaga 3 – Spearman´s Rho per bransch 

 

 

 

 

 

 

Industrials           

Spearman's Rho (Rs) Fin. målsättningar Storlek, Mkr Styrelse Lönsamhet Skuldsättningsgrad 

Fin. Målsättningar 1 
    Storlek, Mkr 0,332** 1 

   Styrelse 0,310** 0,552** 1 
  Lönsamhet -0,008 0,191 0,147 1 

 Skuldsättningsgrad 0,201 0,351** 0,174 -0,226* 1 

Materials           

Spearman's Rho (Rs) Fin. målsättningar Storlek, Mkr Styrelse Lönsamhet Skuldsättningsgrad 

Fin. Målsättningar 1         

Storlek, Mkr 0,192 1       

Styrelse 0,309 0,693** 1     

Lönsamhet -0,194 0,156 -0,141 1   

Skuldsättningsgrad 0,33 0,135 -0,003 -0,241 1 

Consumer Goods and Services         

Spearman's Rho (Rs) Fin. målsättningar Storlek, Mkr Styrelse Lönsamhet Skuldsättningsgrad 

Fin. Målsättningar 1         

Storlek, Mkr -0,024 1       

Styrelse -0,064 0,552** 1     

Lönsamhet 0,077 0,256 0,002 1   

Skuldsättningsgrad 0,168 0,401** 0,173 -0,359** 1 

Technology           

Spearman's Rho (Rs) Fin. målsättningar Storlek, Mkr Styrelse Lönsamhet Skuldsättningsgrad 

Fin. Målsättningar 1         

Storlek, Mkr 0,2 1       

Styrelse 0,081 0,570** 1     

Lönsamhet -0,035 0,255 0,175 1   

Skuldsättningsgrad 0,021 0,128 -0,027 -0,197 1 

Health Care           

Spearman's Rho (Rs) Fin. målsättningar Storlek, Mkr Styrelse Lönsamhet Skuldsättningsgrad 

Fin. Målsättningar 1         

Storlek, Mkr 0,133 1       

Styrelse -0,028 0,607** 1     

Lönsamhet 0,394* 0,389* 0,191 1   

Skuldsättningsgrad 0,132 0,403* 0,253 -0,135 1 


